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BELÜ G YM IN ISZTÉRIU M

10- 21/12/1988.

BELSŐ  HASZNÁLATRA!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

12/1988. számú 
U T A S Í T Á S A

a kitüntetés és elismerés szabályairól 

Budapest, 1988. március 12-én.

A Belügym inisztérium  szervei hivatásos állom ányú tag jai, pol
gári alkalm azottai, önkéntes és társadalm i segítői, továbbá a 
tanácsok választott és kinevezett tisztségviselői, vezetői és ügy
intézői, illetve a tanácsi testü letek tag jai, a tanácsi vállalatok 
és intézm ények vezetői, dolgozói, valam int az állam i tűzoltó
ság terü leti szervei személyi állom ánya kiem elkedő m unkájá
nak kitüntetéssel, d icsérettel és ju talom m al való elism erésé
nek m egállapítására kiadom az alábbi

u t a s í t á s t  :

I.

A K I T Ü N T E T É S

1. A kitüntetés adományozása az érdem ek elism erésének 
egyik legm agasabb form ája. Kim agasló érdem ek alapján 
a M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Minisz
tertanács által alapított bárm ely kitüntetés adományoz
ható.
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2. A kitüntetések adom ányozásánál az alábbi elvekre kell
figyelem m el lenni:

a) a kitüntetési javaslatok kialakítását alapos m érlegelés 
előzze meg, annak m értéke -  a fokozatosság elvének 
indokolt, nem m echanikus alkalm azása m ellett -  ne 
a m unkakörhöz rendfokozathoz igazodjék, hanem a 
ténylegesen elism erni kívánt kiem elkedő munka, te lje 
sítm ény értékét tükrözze;

b) el kell érni, hogy az állam -, a közrend és közbizton
ság, a határőrizeti és tűzbiztonsági, valam int tanácsi 
feladatok m egoldásában elism erésre m éltó eredm énye
ket elérők kap janak kitüntetést, ennek érdekében a 
kitüntetési lehetőségek legalább felét a közvetlen vég
rehajtó  szolgálatban dolgozók elism erésére kell felhasz
nálni;

c) a dolgozó nők társadalm i egyenjogúságát fejezze ki a 
nők kitüntetési aránya is, különösen azokon a mun
katerületeken, ahol je len tős részben nőket foglalkoz
tatn ak ;

d) nyugállom ányba helyezéskor az eredm ényes munka 
alap ján, az életút elism eréseként -  több évtizedes al
kotó tevékenység első elism eréseként a fokozatosság 
elvének m ellőzésével is -  kezdeményezhető kitünte
tés adom ányozása;

e) nyugdíjasok kivételesen indokolt esetben -  a nyugál
lom ányba helyezés után végzett további kiemelkedő 
gazdasági és társadalm i tevékenység elism eréseként -  
javasolhatók kitü ntetésre;

f) a korengedm ényes nyugdíjazáskor kitüntetés kezdemé
nyezésére általában ne kerü ljön  sor;

g) kerek születésnapi évforduló alkalm ából csak kivéte- 
sen kezdem ényezhető kitüntetés az aktív  állom ány ki
emelkedő teljesítm ényt nyújtó tagjainak, születésnapi 
m egem lékezésnél más elism erési form ák alkalm azása 
célszerű.
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3. A Belügyminisztérium személyi állománya, az önkéntes 
és társadalmi segítői részére adományozható m iniszterta
nácsi kitüntetések:

a) a „Haza Szolgálatáért Érdem érem ” arany, ezüst, bronz 
fokozata,

b) a „Közbiztonsági Érem ” arany, ezüst, bronz fokozata,

c) a „Tűzbiztonsági Érem ” arany, ezüst, bronz fokozata,
d) a „Szolgálati Érdem érem ” (csak a hivatásos állomány 

részére)
-  10 év vagy 500 repült óra, illetve 500 ejtőernyős 

ugrás után
-  15 év vagy 1000 repült óra, illetve 1000 ejtőernyős 

ugrás után
-  20 év vagy 1500 repült óra, illetve 1500 ejtőernyős 

ugrás után
-  25 év vagy 2000 repült óra, illetve 2000 ejtőernyős 

ugrás után
-  30 év vagy 2500 repült óra, illetve 2500 ejtőernyős 

ugrás után
-  35 év vagy 3000 repült óra, illetve 3000 ejtőernyős 

ugrás után
-  40 év vagy 3500 repült óra, illetve 3500 ejtőernyős 

ugrás után.

4. A „Fegyverbarátságért Érdem érem ” arany, ezüst és bronz 
fokozatai a Varsói Szerződés tagállam ai és a baráti orszá
gok fegyveres erői és fegyveres testü letei, illetőleg a m a
gyar fegyveres erők és fegyveres testületek ta g ja i közötti 
együttm űködés fejlesztése, a fegyverbarátság elm élyítése 
érdekében k ife jte tt  eredm ényes tevékenység elism eréséül 
a külön jogszabályban m eghatározott feltételek  szerint ado
m ányozható.

5. A „Haza Szolgálatáért Érdem érem ” és a „Közbiztonsági 
É rem ” bárm ely fokozata adományozható annak, aki:

a) a vezető, irányító m unkában vagy a végrehajtó  szol
gálatban áldozatkész, fegyelm ezett m agatartással elis
m erésre méltó érdem eket szerzett,
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b) a párt-, szakszervezeti és társadalm i m unkában huza
mosabb időn keresztül eredm ényesen tevékenykedett,

c) a tudományos kutatóm unkában, a korszerű módszerek 
és eszközök alkalm azásában, az állom ány képzésében, 
oktatásában és nevelésében kitűnt,

d) nyugállom ányba kerül, élete m unkásságának elism e
réseként.

6. A „Tűzbiztonsági É rem ” bárm ely fokozata annak adomá
nyozható, aki a tűzvédelmi m unkáját kiemelkedő ered
m énnyel végezte, a tűzvédelem  fejlesztésében  elism erésre 
m éltó érdem eket szerzett, a tűzoltói szolgálatban önfelál
dozó m agatartást tanúsított.

7. Az önkéntes rendőr, önkéntes és vállalati tűzoltó, az ön
kéntes határőr (a továbbiakban: a belügyi munka önkén
tes segítői) tevékenységének elism eréseként az alábbi ki
tüntetések bárm ely fokozatára felter jeszth ető :

a) a „Haza Szolgálatáért Érdem érem ”
-  arany fokozat
-  ezüst fokozat
-  bronz fokozat

b) a „Közbiztonsági É rem ”
-  arany fokozat
-  ezüst fokozat
-  bronz fokozat

c) a „Tűzbiztonsági Érem ”
-  arany fokozat
-  ezüst fokozat
-  bronz fokozat 

8. A kitüntetésekhez pénzjutalom  já r . (1. sz. m elléklet)
A kitü ntetett a kitüntetésre érdem es tevékenységéért to
vábbi pénzjutalom ban nem  részesíthető.

9. A „Szolgálati Érdem érem ” a Néphadsereg, a BM  H atár
őrség, a Rendőrség, a Tűzoltóság, a büntetésvégrehajtási 
testület, a Polgári Fegyveres Őrség, valam int a V ám - és
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Pénzügyőrség hivatásos és továbbszolgáló állom ányában 
1945. jan u ár 1. nap ja után ténylegesen eltö ltö tt szolgá
lati évek vagy repült órák, illetve ejtőernyős ugrások 
elism eréséül, továbbá a m unkásőrség hivatásos és társa
dalmi állom ányában 1957. február 1. nap ja  után tény
legesen eltö ltött szolgálati évek után adományozható.

A „Szolgálati Érdem érem ” adom ányozásánál:

a) folyam atos időként kell figyelem be venni az illetm ény
nélküli szabadság te lje s  időtartam át, am ennyiben az 
szolgálati érdekből vagy gyerm ek gondozása céljából 
került engedélyezésre, illetve a más okból engedélye
zett illetm ény nélküli szabadságból egy évet,

b) a szolgálatban történt m egszakítás esetén a figyelem 
be vehető szolgálati időket, repült órákat, illetve e jtő 
ernyős ugrásokat össze kell számítani,

c) a repülési m unkakörben szolgálatot te ljesítő k  esetében 
a repült órák, illetve az ejtőernyős ugrások száma, va
lam int a szolgálati évek tartam a közül a kedvezőbbet 
kell figyelem be venni. A kitüntetés csak a szolgálattal 
összefüggő ejtőernyős ugrás után já r . Sporttevékenység 
eredm ényeként te lje s íte tt  ugrást a szolgálati kitüntetés 
adom ányozásánál nem lehet figyelem be venni,

d) a szolgálati évek és repült órák, illetve az ejtőernyős 
ugrások után járó  k itüntetések odaítélésénél a polgári 
állom ányból hivatásos állom ányba kinevezettek ese
tén a BM  állom ányában (m unkaviszonyban) ténylege
sen eltöltött időt kell figyelem be venni.

10. N yugállom ányba helyezés esetén am ennyiben a hivatásos 
állom ányú részére a nyugdíjazást követő egy éven belül 
esedékes a „Szolgálati Érdem érem ” kitüntetés, akkor azt 
a nyugdíjba helyezésekor a vele járó  pénzjutalom m al 
együtt át kell adni. Egy éven túl -  erkölcsi elism erés
ként pénzösszeg nélkül -  a belügym iniszter engedélyez
heti a k itüntetés m egadását.

A Belügyminisztérium személyi állománya, az önkéntes 
és társadalm i segítői részére adományozható jelvények, 
érem, oklevél és díszplakett:
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11. A polgári alkalm azottak m unkájának, a Belügym iniszté
rium  m unkájának segítésére végzett társadalm i munka 
elism erésére a következő jelvények, érem  és oklevél ado
m ányozhatok:

a) „K iváló M unkáért” kitüntető jelvény,

b) „K iváló Társadalm i M unkáért” érem,

c) „M iniszteri d icséret” és oklevél,

d) „Kiváló H atárőr” jelvény,

e) „Kiváló Tűzoltó” kitüntető jelvény.

12. A „K iváló M unkáért” kitüntető je lvény  a polgári a lkal
m azottak átlagon felü li te ljesítm ényének elism erésére 
adományozható. A je lvénn yel 5000,-  F t  pénzjutalom  
já r .

13. A „Kiváló Társadalm i M unkáért” érm et a Belügym inisz
térium  önkéntes segítőinek, a BM  nyugdíjasoknak, vala
m int más fegyveres erők és testületek, rendészeti szer
vek tagjainak az állam - és közbiztonság erősítése, az ál
lam határ őrizete, illetve a Belügym inisztérium  m unkájá
nak segítése érdekében k ife jte tt tevékenység elism erésére 
lehet adományozni. Az érem m el 3000,-  F t pénzjutalom  
jár, am ely a BM  központi jutalm azási keretét terheli.

14. M iniszteri dicséret és oklevelet az önkéntes rendőröknek 
és társadalm i segítőknek a Belügym inisztérium  m unkájá
nak segítése érdekében k ife jte tt  tevékenység elism erésére 
lehet adományozni. Az oklevéllel első ízben 3000,-  Ft, 
további esetekben 4000, -  F t pénzjutalom  jár.

15. Ö nkéntes rendőröknek és társadalm i segítőknek O K B T  
elnöki dicséret adományozható a közlekedésbiztonság te 
rén k ife jte tt  eredm ényes m unkájukért, m ellyel 5000,-  
F t pénzjutalom  jár.

16. A BM  H atárőrség személyi állom ánya részére a katonai 
és politikai képzésben való helytállásért, a fegyelem  m eg
szilárdításában és a határsértők elleni harcban tanúsított 
bátor k iállásért a határőrizetet segítő polgári és társ fegy
veres erők és testü leti személyek, önkéntes határőrök,
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kollektívák elism erésére „K iváló H atárőr” je lvén y  ado
mányozható :
-  a feladatkörében folyam atosan kiem elkedő te ljesít

m ényt nyújtó, legalább 10 éves belügyi szolgálattal 
rendelkező hivatásos és polgári állom ányúak részére;

-  a határőrséget több m int 10 éven át eredm ényesen se
gítő polgári és társ fegyveres testületi személyeknek, 
önkéntes határőröknek, kollektíváknak;

-  a kiemelkedő helytállást és hősies m agatartást tanúsí
tó hivatásos, sorállom ányú, önkéntes határőr és társa
dalmi segítők részére;

-  a szocialista országok határőrizeti szervei állom ánya 
tag jainak.

A je lvény  egy szem élynek egy esetben adományozható, 
am elyhez 5000,-  F t pénzjutalom  já r . A pénzjutalom  a 
BM  központi jutalm azási keretét terheli.

A külföldi szem élyeknek, kollektíváknak, határőr-közsé
geknek (városoknak) adom ányozott jelvényhez pénzjuta
lom nem  jár. A „Kiváló H atárőr” je lv én y t és az okiratot 
a belügym iniszteren és a belügym inisztérium i állam tit
káron kívül a belügym iniszter m egbízásából a BM H a
tárőrség országos parancsnoka adományozza minden év 
április 4-én  és szeptem ber 29-én, illetve év közben a ki
emelkedő munka elism erése alkalm ából.

17. A „K iváló Rendőr” je lvény  a Rendőrség állom ányában 
folyam atosan kiemelkedő teljesítm én yt n yú jtó , legalább 
10 éves belügyi szolgálattal rendelkező egyen- és vegyes
ruhás állom ány részére adományozható. Nagy horderejű 
feladat végrehajtásának elism erésekor a m eghatározott 
szolgálati időtől el lehet tekinteni.

A „Kiváló Rendőr” je lvén y  egy szem élynek egy esetben 
adható, m elyhez 5000,-  F t pénzjutalom  já r , a BM köz
ponti ju talm azási keret terhére. A je lvényt és az okiratot 
a rendőr-főkapitányságok vezetői vagy annál magasabb 
beosztású vezetők (parancsnokok) ad ják a 108. pont alapján.

Az átadásra m inden év április 4., szeptem ber 29., illetve
év közben a kiemelkedő m unka elism erése alkalm ából ke
rü ljön sor.
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A kitüntető je lvény  a polgári ruhás hivatásos állom ányú
ak részére -  k ivételes esetben -  a szem élyügyi m inisz
terhelyettes egyetértésével adományozható.

18. „K iváló Tűzoltó” kitüntető je lvény  adományozható leg
alább 10 éves tűzoltói szolgálattal rendelkező, m unkakö
rében folyam atosan kiemelkedő teljesítm én yt nyújtó, ké
szenléti szolgálatot ellátó hivatásos állom ányú tiszt, zász
lós, tiszthelyettes, hősies m agatartást igénylő, jelentősebb 
tűz-, és káreset önfeláldozó felszám olásának vagy más 
nagy horderejű  feladat teljesítésén ek  az elism erésére a 
hivatásos állom ány bárm ely tag ja  részére.
A szocialista országok tűzoltó testü letei közötti együtt
működés fe jlesztése érdekében k ife jte tt  eredm ényes te 
vékenység elism eréséül külföldi személy részére is ado
mányozható -  pénzjutalom  nélkül.
A jelvény egy szem élynek egy esetben adományozható, 
am elyhez 5000,-  F t  pénzjutalom  já r . A pénzjutalom  a 
BM  TO P központi jutalm azási keretét, az állam i tűzoltó
ság területi szervei személyi állom ánya esetében a fővá
rosi, m egyei parancsnokságok ju talm azási keretét terheli. 
A „Kiváló Tűzoltó” kitüntető je lv én y t és az okiratot a 
belügym iniszter, a felügyeletet gyakorló m iniszterhelyet
tes, valam int a BM  Tűzoltóság országos parancsnoka 
adományozza m inden év április 4., szeptem ber 29., illetve 
év közben a kiem elkedő munka elism erése alkalm ából a 
108. pont alap ján.

19. " D íszplakett” adományozható a közlekedésbiztonság szi
lárdításában k ife jte tt  kiemelkedő társadalm i m unkáért a 
fegyveres testületek, rendészeti szervek tag jain ak  és pol
gári személyeknek. A díszplakettet a belügym iniszter -  
az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács elnökeként -  
adományozza, m elyhez 4000,-  F t pénzjutalom  jár.

A kitüntetés egyéb feltételei

20. Ugyanaz a kitüntetés vagy annak azonos fokozata egy 
szem élynek többször is adományozható. M agasabb ki
tüntetés vagy m agasabb fokozat után alacsonyabb kitün
tetés vagy a kitüntetés alacsonyabb fokozata is adomá-
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nyozható. A szolgálati kötelesség te ljesítése  közben el
hunyt személy halála után is részesíthető kitüntetésben.

21. Az egyes szakszolgálati ágak beosztottai (pedagógusok, 
orvosok, közművelődési tevékenységet vezetők) érdem eik 
alap ján  a polgári szem élyek részére alap ított m iniszter- 
tanácsi, m iniszteri vagy tanácsi kitüntetésre is fe lte r
jeszthetek, az illetékes m inisztérium , országos hatáskörű 
szerv, társadalm i szerv, tanács által m eghatározott fe lté 
telek és szabályok szerint.

22. Az állom ány tag ja  nem belügyi szervtől kitüntetést csak 
a H atásköri Listában m eghatározott parancsnok enge
délyével fogadhat el.

A belügyi munka önkéntes segítői részére alapított 
kitüntetések

23. A rendőri, határőri, tűzoltói m unka önkéntes segítőinek 
adom ányozhatok:
a) az „Ö nkéntes Rendőri Szolgálatért” kitüntető jelvény.
b) az „Ö nkéntes H atárőri Szolgálatért” kitüntető jelvény,

c) az „Ö nkéntes Tűzoltó Szolgálati É rem ”.

24. Az „Ö nkéntes Rendőri Szolgálatért” kitüntető jelvény 
adományozható az öt és az azt követő m inden további öt
éves folyam atos szolgálattal rendelkező önkéntes rend
őrnek.

25. Az „Ö nkéntes Rendőri Szolgálatért” kitüntető jelvény 
odaítélésére és visszavonására a rendőr-főkapitányságok 
vezetői jogosultak. A folyam atos szolgálati idő szám ításá
nál az időközben te lje s íte tt katonai szolgálatot, tanfolya
mon való részvételt, külföldön jogszerűen tartózkodást, 
valam int a belföldi kiküldetések id e jét is figyelem be kell 
venni.

26. Az „Ö nkéntes H atárőri Szolgálatért” kitüntető je lvény  
adományozható az öt és azt követően m inden további öt
éves folyam atos szolgálattal rendelkező önkéntes h atár
őrnek. A kitüntető je lvén y  odaítélésére és visszavonásá-
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ra a BM  H atárőrség m agasabbegység-parancsnokai jogo
sultak.

27. Az „Ö nkéntes Rendőri Szolgálatért” és az „Ö nkéntes Ha
tárőri Szolgálatért” kitüntető je lv én y  és pénzjutalom  já r  
az 5, 10, 15, 20, 25, 30 és 35 éves szolgálat után.

28. Az „Ö nkéntes Tűzoltó Szolgálati Érem ” és a 30, 40, 50 
éves fokozat esetében Bronz-, Ezüst-, illetőleg A ranyko
szorús „Önkéntes Tűzoltó Szolgálati Érem ” az önkéntes és 
vállalati tűzoltóság tag jai részére az önkéntes tűzoltóságnál 
eltöltött szolgálati évek után külön szabály alapján adomá
nyozható.

29. Az „Önkéntes Tűzoltó Szolgálati Érem ” adományozásá
nál az állam i, vállalati vagy önkéntes tűzoltóságnál tűz
oltóként eltöltöttt szolgálati időt is figyelem be kell venni. 
Az érem  egyes fokozatai ugyanazon személy részére csak 
egy ízben adományozhatok. Az érem  odaítélésére és visz- 
szavonására a BM  Tűzoltóság országos parancsnoka jo 
gosult.

a) az „Ö nkéntes Tűzoltó Szolgálati É rem ”-m el k itünte
tett önkéntes tűzoltó a következő egyszeri p énzju ta
lomban részesül, a vállalati tűzoltó pedig részesülhet:

5 év szolgálat után 400,-  F t
10 év szolgálat után 600,-  F t
15 év szolgálat után 800,-  F t
20 év szolgálat után 1000,-  F t
30 év szolgálat után 1500,-  F t
40 év szolgálat után 2500,-  F t
50 év szolgálat után 3500,-  F t

b) Az „Ö nkéntes Tűzoltó Szolgálati É rm et” és a pénzju
talm at együtt kell átadni a k itü n tetett önkéntes, illetve 
vállalati tűzoltónak.

c) A pénzjutalom  nem érinti a vállalatoknál a kollektív 
szerződésben m egállapított anyagi elism erést.

d) A pénzjutalm at az önkéntes, illetőleg a vállalati tűz
oltóság fen n tartó ja  biztosítja.
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Em léktárgy

30. A hivatásos állom ányúak és polgári alkalm azottak részére 
az életük egyes jelentős esem ényéhez kapcsolódóan m a
radandó em lékként em léktárgy is adományozható. Egy 
élet m unkássága alap ján általában az 50., valam int 55. 
életév betöltése vagy nyugállom ányba helyezés alkalm á
val elism erést lehet adni. A m egem lékezésül adott em lék
tárgy legyen esztétikus, nem  lehet „közfogyasztási” cikk. 
Értéke álljon  arányban az alkalom m al és a személy ér
demeivel. P l.: aranytőr, dísztőr, aranygyűrű, ezüsttárgy, 
festm ény, fegyvernem i dísztál stb. Em léktárgyat csak a 
belügyminiszter adományozhat. (Az odaítélési jogosultsá
got -  az aranytőr kivételével -  a H atásköri Lista 32. 
pontja tartalm azza.)

31. Az aranytőr, dísztőr, aranygyűrű, ezüsttárgy, festm ény, 
fegyvernem i dísztál stb. adományozásával névre szóló 
m iniszteri oklevél jár. Az em léktárgy nem esik nyugdíj- 
járu lék-kötelezettség  és jövedelem adó alá, de nem ké
pez nyugdíj- és táppénzalapot sem.

Törzsgárdajelvények

32. A polgári alkalm azottak részére a Belügym inisztérium  
és a tanácsok szerveinél eltöltött idő után a munka elis
m eréseként -  a külön rendelkezésben m eghatározottak 
szerint -  törzsgárdajelvény adományozható.
A törzsgárda részére adható ju talom  és je lv é n y  nem ki
tüntetésnek, hanem m unkaviszonyból származó nem rend
szeres jövedelem nek minősül.

Egyéb elismerések

33. D íjak, címek, kitüntetések

a) „Á llam i d íj” adományozható azok részére, akik

-  nagy horderejű  tudományos, tudom ányos jellegű , 
illetőleg műszaki kutatási vagy fe jlesztési eredm é
nyekkel, az elért eredm ények továbbfejlesztésével;
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-  a népgazdaság számára nagy jelentőségű gazdasági 
eredm ényekkel járó  ú jítások kidolgozásával;

-  a szocialista gazdaság fe jlőd ése szem pontjából út
törő jelentőségű tevékenységgel;

-  a term elés műszaki színvonalát, a term elt cikkek 
m inőségét nagym értékben emelő és a népgazdaság 
igényeinek fokozott m értékben való kielégítését 
eredm ényező új term elési m ódszerek alkalm azásá
val;

-  a term elés szervezésével, irányításával elért m eg
határozott kiem elkedő term elési eredm ényekkel;

-  a term előm unkában kiem elkedő egyéni te lje s ít
m énnyel ;

-  a gyógyítás terén elért tudományos eredm énnyel 
vagy ilyen eredm ények sikeres alkalm azásával és 
továbbfejlesztésével, az egészségügy továbbfejlesz
tésének szervezésével és irányításával;

-  a nevelés-oktatás terén elért elm életi eredm ények
kel vagy ilyen eredm ények sikeres gyakorlati al
kalm azásával és továbbfejlesztésével a szocialista 
társadalm i rend építéséért folyó tevékenység során 
nagy jelentőségű  eredm ényeket értek  el.

b) „Strom feld  A u rél-d íj”-a t a M inisztertanács alapította. 
A honvédelem, az állam - és közbiztonság erősítése te 
rén végzett kiem elkedő tudományos, m űszaki-fejlesz
tési vagy szervező tevékenység, illetve az ezzel elért 
jelentős eredm ény elism erésére a honvédelm i m inisz
ter a fegyveres erők és a fegyveres testü letek ta g ja i
nak, valam int polgári szem élyeknek az illetékes m i
niszter (M unkásőrség országos parancsnoka, illetőleg az 
országos hatáskörű szerv vezetője) és az ágazati szak- 
szervezet vélem ényének figyelem bevételével szeptem 
ber 29-én, a fegyveres erők n ap ja  alkalm ából „Strom 
feld A u rél-d íj”-a t és vele je lv én y t adományozhat.

c) „K iváló orvos” és „Kiváló gyógyszerész” kitüntető cí
m et a szociális- és egészségügyi m iniszter adományoz
za annak az orvosnak és gyógyszerésznek, aki az 
egészségügyi ellátás terén magas színvonalú, kiem el
kedő m unkát végzett, em beri és erkölcsi m agatartása 
is kifogástalan.
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d) „K iváló pedagógus” kitüntető cím et a művelődési m i
niszter adományozza a nevelési, valam int a nevelési
oktatási intézm ényben [1985. évi I. törvény 13. § (1)-  
(3) bekezdés] dolgozó kiem elkedő m unkát végző peda
gógusnak, szakoktatónak és oktatónak.

e) „Pedagógus Szolgálati Em lékérem ”
A m űvelődési m iniszter adományozza annak a peda
gógusnak, aki a gyerm ekek és a tanuló ifjú ság  neve- 
lésének-oktatásának áldozatos m unkájában, illetőleg 
annak irányításában hosszú időn át eredm ényesen vett 
részt, nyugállom ányba vonulás alkalm ából.

f) „Apáczai Csere Já n o s-d íj”
Az alsó-, közép- és felsőfokú oktatási, valam int neve
lési intézm ényekben kiem elkedő oktató-nevelő m unkát 
végző és a pedagógiai gyakorlatot segítő tudományos 
m unkában hatékony m ódszerek kidolgozásával, illető
leg k ísérleti tapasztalatok feltárásával is közrem űkö
dő pedagógusok tevékenységének elism erésére és ösz
tönzése céljából a művelődési m iniszter adományoz
za, az illetékes szakszervezet vélem ényének m eghall
gatásával a pedagógusnap alkalm ából.

g) „Ifjú ság i d íj”
Az Állam i Ifjúság i és Sp orth ivatal elnöke azoknak a 
m agyar állam polgároknak és kollektíváknak, akik, il
letve am elyek kiem elkedő szerepet vállaltak  gyerm e
kek és fiatalok szocialista nevelésében, hosszabb időn 
át eredm ényesen segítették  a fiatalok társadalm i be
illeszkedését, pályakezdésüket, term előm unkájukat, 
otthont terem tő törekvéseiket; szervező, irányító, a l
kotó, közművelődési, pedagógiai és sportvezetői tevé
kenységükkel, m űvészeti alkotó m unkájukkal hozzá
járu ltak  az ifjúságp olitikai célok m egvalósításához, 
m árcius 15-e alkalm ából, a K IS Z  K B  vélem ényének 
m eghallgatásával adományozhat.

h) A közlekedésbiztonsági felvilágosító, nevelő- és pro
pagandamunka területén legszínvonalasabb tevékeny
séget k ife jtő  ú jságírók, szerkesztők, rip orterek  és ak
tivisták részére O K B T  „N ívódíj” adományozható.
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34. A Belügym inisztérium  szerveinél és az állami tűzoltóság 
terü leti szerveinél a „főtanácsosi” és „tanácsosi” cím et a 
belügym iniszter adományozza. A cím ek adományozásá
ban részesülhet a vezetői, illetve érdem i ügyintézői m un
kakörben dolgozó kinevezett polgári alkalm azott, ha az 
alábbiakban foglalt feltételeknek m egfelel:

a) a m unkakörére előírt képesítési követelm énnyel vagy 
elism ert hosszabb szakmai gyakorlattal rendelkezik, és 
a Belügym inisztérium  szervei egészére vagy egy ré
szére, illetve a tanácsok irányítására kiterjedő szak
mai feladatait önállóan, folyam atosan magas színvo
nalon végzi;

b) szakmai, társadalm i és közéleti tevékenységével bebi
zonyította, hogy m unkáját élethivatásának tekinti, és 
tevékenységéért kitüntetésben vagy egyéb elism eré
sekben részesülhet;

c) főtanácsosi cím, illetve tanácsosi cím adományozása 
esetén huzam osabb (legalább 4- 5 év) m unkaviszony
nyal rendelkezik.

35. Tanácsosi cím -  egyéni elbírálás alap ján  -  50. életévü
ket betöltött polgári alkalm azott dolgozók részére is ado
m ányozható.

36. A Belügym inisztérium  központi szerveinél és az országos 
parancsnokságok központi állom ányánál, valam int a BM 
K orm ányőrségnél „belügym inisztérium i főtanácsosi” és 
„belügym inisztérium i tanácsosi”, a m egyei (budapesti) 
rendőr-főkapitányságokon és a Vörös Csillag Érdem 
renddel k itü n tetett BM  Forradalm i Rendőri Ezrednél 
„rendőrségi főtanácsosi és tanácsosi”, a BM  H atárőrség ma- 
sabbegységeinél „határőrségi főtanácsosi és tanácsosi”, az 
állam i tűzoltóság területi szerveinél „tűzoltósági főtanácso
si és tanácsosi” cím adományozható.

37. A főtanácsosi cím odaítélése a tanácsosi címm el rendel
kezők részére is történhet.
Egyazon cím csak egy alkalom m al adományozható.
A más m unkáltatónál korábban szerzett cím nem zárja 
ki a dolgozót a belügym iniszter á ltal adományozható fő-
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tanácsosi, illetve tanácsosi cím elnyerésének lehetőségé
től, am ennyiben az adományozási feltételeknek a Belügy
m inisztérium  állom ányában is m egfelel.

38. A belügym inisztérium i főtanácsosi cím m el havonta 
2500,-  Ft, a belügym inisztérium i tanácsosi címmel ha
vonta 1500,-  Ft, a rendőrségi, határőrségi és tűzoltósági 
főtanácsosi cím m el 1200,-  Ft, a tanácsosi cím m el havon
ta 1000,-  F t felem elt összegű törzsilletm ény já r. A cí
m ekkel já ró  felem elt összegű törzsilletm ény a foglalkoz
tató szerv béralap ját terheli. A tanács apparátusában dol
gozók tanácsosi cím ére vonatkozó rendelkezést külön sza
bály tartalm azza.

39. A cím adom ányozásával a dolgozók besorolás szerinti 
m unkaköre nem változik.

40. A cím ek adom ányozását -  az illetékes p árt- és társadal
mi szervek képviselőivel történt előzetes egyeztetés után
-  a szerv vezetője kezdem ényezheti. Az egyeztetésnél a 
szakszervezeti bizalmi egyetértési jogának érvényesülnie 
kell. A felterjesztéshez a középszintű szakszervezeti szerv
-  a központi állom ánynál a K özalkalm azottak Szakszer
vezete Belügym inisztérium i Bizottsága, a BM  Határőrség 
állom ányába tartozók esetén a K özalkalm azottak Szak- 
szervezete H atárőrségi Bizottsága, a m egyei (budapesti) 
rendőr-főkapitányságok, tűzoltóparancsnokságok állom á
nyánál pedig a K özalkalm azottak Szakszervezete m egyei 
bizottsága -  egyetértése szükséges. A javaslatokat m in
den évben az április 4-i elism erési javaslatokkal egy idő
ben a BM  Szem élyzeti Csoportfőnökségre kell fe lter jesz
teni.

41. A dolgozó a cím viselésére m unkaviszonyának fennállá
sa alatt és azt követően, nyugdíjasként is jogosult. A cím 
m egvonására a dolgozótól csak a m unkaviszonnyal kapcso
latos kötelezettségek súlyos megszegése vagy bűncselek
m ény elkövetése m iatt indított fegyelm i e ljárás során 
kiszabott büntetésként kerülhet sor. A fegyelm i elbocsá
tás külön megvonás nélkül is a cím elvesztésével jár.

42. Az állam igazgatási vagy igazságszolgáltatási szervtől a 
Belügym inisztérium  szervei, illetve az állam i tűzoltóság 
terü leti szerveinek állom ányába áthelyezett dolgozó
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am ennyiben a volt m unkahelyen cím használatra vált jo 
gosulttá a szerzett cím et jelző nélkül tovább viselheti, 
és részére a cím pótlékot a törzsilletm ény részeként kell 
folyósítani.

43. Hivatásos állom ányba történő kinevezés esetén a cím 
használata és a vele járó  felem elt törzsilletm ényre való 
jogosultság a kinevezés hatályával egyidőben külön intéz
kedés nélkül megszűnik. A dolgozó nyugállom ányba he
lyezés után az adományozott cím et „nyugalm azott” je l
zővel viselheti.

44. Főtanácsosi, tanácsosi cím ben a Belügym inisztérium  szer
veinél dolgozók 5 % -a  részesíthető. Az 5% -os keret fel- 
használása szem pontjából a díj adom ányozást mindaddig 
figyelem be kell venni, amíg a dolgozó a Belügym iniszté
rium  szervei polgári állom ányába tartozik, kivéve, ha 
időközben a cím et tőle m egvonták.

45. A cím adományozása hazánk felszabadulásának évfor
dulója tiszteletére évenként m egrendezésre kerülő köz
ponti ünnepségen történik.

46. A cím adományozásáról, valam int visszavonásáról állo
m ányparancsot kell m egjelentetni. A cím et és az ado
m ányozás időpontját, valam int m egvonását a dolgozó 
m unkakönyvébe be kell jegyezni.

47. A személyi állom ány részére más m inisztérium ok és tá r
sadalmi szervezetek által adományozható elism erések:

a) M űvelődési M inisztérium
„Szocialista K u ltú ráért Je lv é n y ”

b) Szakszervezetek Országos Tanácsa
„Szakszervezeti M unkáért Je lv é n y ” 
arany, ezüst, bronz fokozat

c) K ISZ
„ Ifjú ság ért Érdem érem ”
„K ISZ  Érdem érem ”
„Kiváló Ifjú ság i Vezető É rem ”
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„Aranykoszorús K IS Z -je lv é n y ”
„K IS Z  K B  Dicsérő O klevél”
„K IS Z  BM  Bizottság E m lékplakett”

d) Ú ttörő Szövetség
„G yerm ekekért Érdem érem ”
„Úttörővezetők Érdem érem ”
„K iváló Úttörővezető É rem ”
„D icsérő O klevél”

e) Hazafias N épfront
„N épfront M unkáért K itüntető  Je lv én y ”

f) Országos Béketanács
„K itüntető Je lv é n y ”

g) M agyar- Szo v jet B aráti Társaság
„A ranykoszorús Je lv é n y ”

h) M agyar Vöröskereszt
„Vöröskereszt M unkáért” 

arany, ezüst, bronz fokozat 
„V öröskereszt K iváló Dolgozója”
„K iváló Véradószervező”

i) K örnyezetvédelm i és Vízgazdálkodási M inisztérium
Az „Em beri K örn yezetért” kitüntető je lv én y

48. A K IS Z  K B , illetve a K IS Z  BM  Bizottsága á lta l szerve
zeteknek, kollektíváknak, intézm ényeknek adom ányozha
tó kitüntetések:
a) a K IS Z  K B  Vörös Vándorzászlója,

b) a K IS Z  K B  K iváló K ISZ -szervezet Zászlója.

49. A Belügym inisztérium nál és szerveinél működő m űvelő
dési intézm ények (művelődési otthonok, ifjú ság i klubok, 
könyvtárak, múzeumok és emlékszobák), m űvészegyütte
sek, szakkörök és egyéb művelődési közösségek részére a 
szakmai politikai m unka eredm ényes végreh ajtásáért:

„Belügym inisztérium  K iváló M űvelődési Közössége” 
„K iváló Művelődési Közösség”
„É len járó  M űvelődési Közösség” 

cím adományozható.
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50. A „Kiváló M űvelődési Közösség” címet, oklevelet és 
pénzjutalm at a BM  oktatási és közművelődési csoportfő
nök és a BM  H atárőrség politikai csoportfőnöke, az 
„É len járó  M űvelődési Közösség” cím et, oklevelet és pénz
ju ta lm at az ifjú ság i klubot, a m űvelődési otthont, könyv
tárat, múzeumot és em lékszobát fenntartó  szerv vezetője 
adom ányozhatja. A címhez já ró  pénzjutalom  m entes a 
jövedelem adó alól.

51. A 49. és 50. pontban felsorolt cím ek adományozásának 
cél- és követelm ényrendszerét, adom ányozásának fe lté 
teleit és m ódját a Belügym inisztérium  terv - és pénzügyi 
csoportfőnök, valam int az oktatási és közművelődési cso
portfőnök külön tá jékoztató ja  szabályozza.

52. A BM  oktatási és közművelődési, valam int a BM  H atár
őrség politikai csoportfőnöke a közművelődésben kitűnt 
egyének és közösségek részére a „Közm űvelődésért” pla
kettet, je lvényt, oklevelet és em léklapot adományozhat.

53. A Belügym inisztérium  szerveinek testnevelési és töm eg
sportmozgalma fejlesztésében  elért kiemelkedő eredm é
nyek elism erésére évente átadásra kerülő „V ándorserleg” 
adom ányozható: a belügyi szolgálati feladatok v égreh aj
tását elősegítő szolgálati sportágak (lövészet, cselgáncs, 
önvédelm i-közelharc, atlétika, szolgálati többtusa, tűzoltó 
sport) töm egsport-jelvényszerző mozgalom kiszélesítésé
ben és követelm ényeinek te ljesítéséb en ; a szem élyi állo
m ány fizikai képességeinek növelésében; az egészséges 
életm ódra nevelésben; a rendszeres testedzésre történő 
mozgósításban, a BM  testnevelési és töm egsport-progra
mok végrehajtásában a legkiem elkedőbb eredm ényt elért 
szerv részére. A vándorserleget elnyert szerv a követ
kező évi értékelésig  köteles a vándorserleget m egfelelő 
helyen kiállítani és őrizni. (2. sz. m elléklet)

54. A BM  országos sportbajnokságokon győztes BM  szerv 
elnyeri a M NK belügym iniszterének SZ ÍN E Z Ü ST  O R
SZÁGHÁZ M A K E T T  V Á N D O R D ÍJÁ T.

A díj átadására a tárgyévet követő év februárjában  ke
rül sor.
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55. A Szolgálati Sportok Sp artak iád jának összetett győztese 
elnyeri a M agyar Népköztársaság belügym iniszterének 
V Á N D O R Z Á SZ LA JÁ T. A díj átadására a verseny d íj
kiosztóján kerül sor.

56. A gépjárm űvezetők szakm ai m unkájáért elism erő okle
vél, je lvény  és pénzjutalom  adható. A z előírt szakmai te l
jesítm ényszintekhez adható oklevelek, je lvén y ek  és ju 
talm ak fokozatait, valam int ezek pénzügyi fedezetét kü
lön rendelkezés szabályozza.

57. A BM  H atárőrségnél és a katonai főiskolákon, a Rendőr- 
tiszti Főiskolán, valam int a BM  Tartalékostiszt-képző Is 
kolán szervezett szocialista versenym ozgalom  keretében 
átadásra kerülő pénzjutalom  -  a sor-, a katonai főiskolai 
és a Tartalékostiszt-képző Iskola hallgatói állom ány kivé
telével -  jövedelem adó és nyugdíjj árulék-köteles. A szo
cialista versenym ozgalom  értékelése külön szabály alap ján 
történik.

58. A Belügym inisztérium  dolgozóinak a Belügym inisztérium 
ban végzett eredm ényes m unkája elism eréseként nyugál
lom ányba, illetőleg nyugdíjba helyezése alkalm ával „Em - 
léklap”-ot kell adományozni. Az „Em léklap” átadását más 
elism erés adományozása nem  érinti.

59. A nyugdíjas belügyi dolgozókról, akik példam utató m a
gatartást tanúsítanak és a lakóhelyi párt- és társadalmi 
m unkából aktívan kiveszik a részüket, kerek születésnapi 
évfordulójuk alkalm ából m eg kell em lékezni (60., 65., 70., 
75., 80., 85. stb). A nyugdíjas belügyi dolgozó részére 
-  egyéni elbírálás alap ján  -  a kitüntetés adományozá
sának elveit figyelem be véve a p árt- és töm egszervezet
tel egyetértésben elnöki tanácsi, m iniszteri kitüntetés, em 
léktárgy, illetve d icséret-ju talom  adom ányozása is kez
dem ényezhető.

II.

A DICSÉRET ÉS JU TALM AZÁS

60. A dicséretben és ju talom ban részesítés a kiemelkedő 
m unka elism erésének egyik form ája, a nevelés és ösztön
zés eszköze. H elyes alkalm azásával a vezetők (a parancs
nokok) fokozzák a szem élyi állom ány fegyelm ét, növeljék
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a kezdeményezőkészségét. A vezetők (parancsnokok) és 
a személyzeti szervek a párt-, szakszervezeti és K IS Z - 
szervezetek segítségével gondoskodjanak arról, hogy az 
állom ány tag ja i közül csak az arra érdem esek részesül
jen ek  dicséretben és jutalom ban, és az ne váljon  já ra n 
dóság jellegűvé.

61. A dicséret szóban és írásban történhet. D icséretként az 
érvényben levő fenyítés is eltörölhető. Dicsérő jogkörrel 
a külön rendelkezésben fegyelm i jogkörrel felruházott ve
zetők rendelkeznek. A BM  H atárőrség vonatkozásában 
„A M agyar Népköztársaság Fegyveres Erőinek Szolgálati 
Szabályzata” az irányadó.

62. A dicséret és pénzjutalom  (tárgyjutalom ) -  mind az ak
tív, mind az önkéntes és társadalm i segítőknek adott -  
legkisebb nettó összegének a 3000,-  F t-o t meg kell ha
ladnia, kivéve a 68. pont f) alpontban felsorolt eseteket. 
Egy évben egy főnek több alkalom m al is adományozható 
jutalom , azonban annak éves nettó összege nem  haladhat
ja  meg a dolgozó 4 havi nettó alapilletm ényének együttes 
összegét.
(A párt- és töm egszervezetek által társadalm i m unkáért 
adott pénz- és tárgyju talom  évi 2000,-  F t-ig , továbbá az 
iskolákon, tanfolyam okon a hallgatók részére adott em lék
könyv-jutalom  nem képez jövedelem adó alapot. A könyv 
értéke 200,-  F t-tó l 1000,-  F t-ig  terjed ő összegű lehet.)

A jutalm azás alapelvei

63. A ju talm azás során a vezető (parancsnok) az alábbi elve
ket ju ttassa érvén yre:
a) a ju talom  konkrét, jelen tős feladat végrehajtásához 

vagy huzam osabb ideig az átlagosnál szorgalm asabban 
és eredm ényesebben végzett munkához kapcsolódjon;

b) a ju talm azásra lehetőleg a konkrét feladat kiemelkedő 
te ljesítése  után közvetlenül kerü ljön  sor;

c) a ju talom  átadása, a jutalm azás alap jául szolgáló ered
mény, te ljesítm én y  ism ertetésével nyilvánosan történ
jen , hogy további eredm ények elérésére, áldozatkész 
m unkára serkentsen;
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d) a rendelkezésre álló keretből érdem szerint kell ju ta l
m at adni;

e) nem adható át az elism erés annak, aki ellen  fegyelm i 
vagy büntetőeljárást indítottak, illetve annak hatálya 
alatt áll. Az elism erés átadására, illetőleg az elism erés
re vonatkozó rendelkezés hatálytalanítására a fegyel
mi vagy büntetőeljárás lezárása után kell intézkedni.

64. A ju talm azási kerettel a beosztási (m unkaköri) illetm ény 
m egállapítására jogosult parancsnok rendelkezik. A ren
delkezésre álló keret felhasználását parancsnokai, beosz
tott vezetői között feloszthatja .

65. Nem engedélyezhető külső szervtől ju talom  elfogadása 
olyan tevékenységért, am ely a belügyi szolgálati feladat 
elism erésére irányul, vagy am ely a szolgálati feladatok 
te ljesítését károsan befolyásolja.

Az elismerés és jutalm azás szabályai

66. Ju talm azni általában készpénzzel kell. A ju talm azás ezen 
kívül történ h et:

a) kedvezm ényes vagy térítésm entes üdültetéssel,

b) tárgyjutalom m al.

V alam ennyi pénzjutalom  n yug díjjáru lék- és jövedelem - 
adó-, a tárgyju talom  pedig csak jövedelem adó-köteles. 
(3. sz. m elléklet)

67. Az adom ányozásra kerülő tárgy ju talom  értéke -  ennek 
minősül, a kedvezm ényes üdültetéshez adott hozzájárulás 
is -  a nyugellátás alap jáu l szolgáló illetm ény, illetve ke
reset kiszám ításánál nem vehető figyelem be. A csekk és 
vásárlási utalvány pénzjutalom nak minősül.

68. Ju talom ban részesíthet a belügym iniszteren kívül:
a) a belügym inisztérium i állam titkár 

35 000,-  F t-ig  
belügym iniszter-helyettesek (főcsoportfőnökök) 
az M SZM P BM  P B  első titkára 

30 000,-  F t-ig
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b) főcsoportfőnök-helyettesek
a BM  H atárőrség országos parancsnoka, 
a BM  Tűzoltóság országos parancsnoka, 
a BM  K orm ányőrség parancsnoka, 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője, 
az M SZM P Hőr Bizottság első titkára,

25 000,-  F t-ig

c) a BM  csoportfőnökök, 
a főosztályvezetők,
a BM  T itkárság vezetője, 
a BM  H atárőrség parancsnok-helyettesei, 
a BM  TO P parancsnok-helyettesei, 
a Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka, 
a BM  központi szerveinek önálló osztályvezetői, vala
m int az önálló osztály jogállásával működő szervek ve
zetői,
a m egyei rendőr-főkapitányságok vezetői, valam int a 
budapesti rendőrfőkapitány helyettesi, és az M SZM P 
B R F K  P B  első titkára,
a Vörös Csillag Érdem renddel k itü ntetett BM  F orra
dalmi Rendőri Ezred parancsnoka, 
a fővárosi tűzoltóparancsok 

20 000,-  F t-ig
d) a m iniszteri, állam titkári és m iniszterhelyettesi 

titkárságok vezetői,
a BM  csoportfőnök-helyettesek, 
a BM  K orm ányőrség parancsnok-helyettesei, 
a Rendőrtiszti Főiskola parancsnok-helyettesei, 
a m egyei rendőrfőkapitány-helyettesek, 
a BM  Hőr m agasabbegységek parancsnokai, 
az Ú jp esti Dózsa SC elnöke, 
a megyei tűzoltóparancsnokok 

15 000,-  F t-ig

e) a BM  központi szerveinek beosztott osztályvezetői, 
a BM  önálló osztályvezető-helyettesek,
a BM  központi szerveinek önálló alosztályvezetői, 
a Vörös Csillag Érdem renddel k itü ntetett BM  F orra
dalmi Rendőri Ezred törzsfőnöke, zászlóaljparancsno
kok, közművelődési helyettes,
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az Állam igazgatási Főiskola főigazgatója,
a BM  iskolák parancsnokai,
a BM  egészségügyi intézetek parancsnokai,
a BM  M űvelődési Ház parancsnoka,
az Állam igazgatási Szervezési Intézet igazgatója,
a BM  országos (Korm ányőrség) parancsnokságok
osztályvezetői,
a rendőrkapitányok (Budapesti Rendőr-főkapitányság 
igazgatásrendészet, közlekedésrendészet vezetője, köz- 
biztonsági parancsnoka)

12 000,-  F t-ig

f) valam ennyi fel nem sorolt, ju talom kerettel rendelkező 
parancsnok (vezető)

8000,-  F t-ig
úgy, hogy a k ifizetett (nettó) ju talom  F t össze (tárgy- 
ju talom  értéke) 3000,-  F t-n á l kevesebb nem  lehet, k i
véve a sorkatonák és a határőrség társadalm i segítői 
esetében, ahol ennek összege 1000-től 2000,-  F t-ig  
terjed h et.

69. A jutalm azási kerettel rendelkező vezető (parancsnok) a 
szervezetszerű h elyetteseit jutalom ban nem részesítheti. 
Jutalm azásukra a kinevezésükre jogosult vezetőhöz (pa
rancsnokhoz) kell előterjesztést tenni.

70. A vezető ju talom keretéből más belügyi szervek beosztot
tai -  általában -  nem jutalm azhatók. A BM  szervek kö
zötti jó  együttm űködésért, egy-egy konkrét kimagasló 
te ljesítm én y ért a két parancsnok m iniszteri, állam titkári, 
m iniszterhelyettesi elism erést kezdem ényezhet, amely az 
érin tett szervek ju talom keretét nem  terheli. K ivételes 
esetben az adott szerv parancsnoka az alárendelt egységei 
m unkáját az átlagot m eghaladó színvonalon segítők részé
re -  a beosztásilag illetékes szakmai, p árt-, illetve tö 
m egszervezet egyetértésével -  sa já t ju talom keretéből is 
adhat ju talm at.

71. A munka m elletti tudományos továbbképzés elism erésé
re a belügyi tevékenységet hatékonyabban segítő tém á
ban tudományos fokozatot szerzetteket (egyetemi, dokto
rátus, tudom ány kandidátusa és tudomány doktora) állo-
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m ányviszonyra tekin tet nélkül ju talom ban lehet részesí
ten i:
-  egyetem i doktori cím esetén 30 000,-  F t
-  tudomány kandidátusa fokozat esetén 40 000,-  F t
-  tudom ány doktora fokozat esetén 60 000,-  F t
-  jutalom ban lehet részesíteni azokat 

a belügyi dolgozókat, nyugdíjasokat 
és külső szervek dolgozóit, akik tu 
dományos m unkájukkal jelentősen  
hozzájárulnak a belügyi szervek 
m unkájának hatékonyságának növe
léséhez 15 000,-  F t

A tudományos m unkában k ife jte tt eredm ényes tevékeny
ségért oklevél és em lékplakett is adományozható.

72. A tudományos m unkáért já ró  ju talm ak kifizetésére a BM 
tudom ányszervezési osztályának a szervek vezetőivel 
egyeztetett kezdem ényezése alap ján  parancsban kell 
rendelkezni. A tudományos m unkáért járó  ju talom  nem 
helyettesíti, illetőleg nem zárja  ki a szolgálati feladatok 
ellátásáért adható elism erési és ju talm azási lehetőségeket.

III.

SORON K ÍV Ü LI ELŐ LÉPT ET ÉS

73. A soron kívüli előléptetés szabályait külön rendelkezés 
tartalm azza.

IV.

E L JÁ R Á S I R EN D ELK EZÉSEK  
ÁLTALÁNOS SZA BÁ LYO K

74. Az előterjesztésre jogosult szervek a csoportos kitünte
tési előterjesztéseiket általában a következő esem ények al
kalm ával terjesszék elő:
-  április 4-e, am ikor elsősorban az állam i, gazdasági és 

kulturális élet terén kiváló m unkát végző dolgozókat, a 
párt- és társadalm i szervek eredm ényes tevékenységet 
folytató m unkatársait, valam int a fegyveres erők, a 
fegyveres testületek és a rendészeti szervek kimagasló 
szolgálatot végző tag jait lehet elism erésre előterjeszteni,

-  24 -

ÁBTL - 4.2 - 1 0  - 21/12/1988 /25



-  szeptem ber 29-e, am ikor a fegyveres erők, a fegyveres 
testületek és rendészeti szervek olyan tag ja it lehet elis
m erésre előterjeszteni, akik a haza védelm ében rá ju k  
háruló feladatok ellátásában, a közrend biztosításában, 
a szolgálat teljesítésében  kimagasló eredm ényt értek el.

75. Az átlagon felüli eredm ényeket elérő intézm ények fennál
lása 25., 50. és további negyedszázados évfordulójának ju 
bileum i ünnepségein az intézm ény dolgozói közül a leg
kiem elkedőbb m unkát végzők teljesítm ényét kell elism er
ni.

76. A kitüntetés m egválasztásánál -  különösen az első ízben 
kitüntetendők esetében -  általában be kell tartani a foko
zatosságot. Ennek érdekében az állom ány tag ja  első kitün
tetésként a „Közbiztonsági (Tűzbiztonsági) É rem ” ezüst 
vagy bronz, a „Haza Szolgálatáért Érdem érem ” bronz fo 
kozata kitüntetésben részesülhet. Ettől csak kivételes eset
ben lehet eltekinteni.

77. Rendkívüli kivételektől eltekintve ugyanazon személy 
5- 6 éven belül ism ételten elnöki tanácsi, 2- 3 éven belül 
m inisztertanácsi, m iniszteri kitüntetésre nem terjeszthető 
fel (kivéve a szolgálati idő után járó  kitüntetést), azonban 
kiem elkedően eredm ényes munka elism eréseként -  
ugyanazon személy -  egy év alatt több alkalom m al is ré 
szesülhet jutalom ban.

78. Az elnöki tanácsi kitüntetésekhez járó  pénzjutalm at az E l
nöki Tanács biztosítja.

79. A m inisztertanácsi, m iniszteri kitüntetésekhez, a K ISZ , a 
szakszervezet, valam int külső szervek által adományozott 
kitüntetésekhez -  ha az adományozó a kitüntetésekhez 
pénzjutalm at nem biztosít, vagy arra külön egyedi intézke
dés nem történik - , továbbá a dicsérettel járó  pénzjutalom  
vagy tárgyjutalom  összegét a szerv állom ánya részére a jó 
váhagyott jutalm azási keretből a szerv vezetője (parancs
noka) biztosítja.

80. A belügyi m unkát segítő, állom ányon kívüli polgári sze
m élyek (belügyi nyugdíjasok, önkéntes rendőrök, határ
őrök és tűzoltók, tartalékos állom ányúak, polgári szemé-
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lyek, társadalm i aktívák, valam int a BM  ú jítási m unkáját 
segítők) kitüntetésével, különböző szintű vezetői dicsérettel 
járó  pénzjutalom  összegéről a BM terv és pénzügyi és a 
BM  személyzeti csoportfőnök előterjesztése alap ján a m i
niszter dönt. A jóváhagyott keretekről a szerveket a BM 
Szem élyzeti Csoportfőnökség értesíti, am elyet más célra 
felhasználni nem lehet. Társadalm i segítők elism erése csak 
olyan m értékben kezdeményezhető, am elyhez a pénzt az 
állományon kívüliek jutalm azási keretéből biztosítani le
het. K ivétel a tűzoltóság területi, valam int a Polgári Fegy
veres Őrség szervei m unkáját segítők kitüntetése, am ely
hez a pénzjutalm at továbbra is a kezdeményező tanácsi, il
letve polgári szervek biztosítják.

81. Az „Önkéntes Rendőri Szolgálatért” és az „Önkéntes Ha
tárőri Szolgálatért” kitüntető jelvények után járó  pénzju
talm at a szervnek a személyi ösztönzés rovaton kell ter
veznie és elszámolnia.

82. A tudományos m unkáért járó  pénzjutalm akat a BM  tudo
mányszervezési osztály sa ját szükségleti tervében előirány
zott központi keretből kell biztosítani, illetve annak terhé
re kell elszámolni.

83. Az adományozásra kerülő kitüntetésekkel a m eghatározott 
összegű pénzjutalm at kell átadni, m ivel az utánuk járó 
nyugdíjjáru lék a szolgálati hely pénzügyi szervénél kerül 
levonásra a parancsnoki jutalom keretből, a vonatkozó 
pénzügyi szabályok szerint. A kiadott igazolásnak a kifize
tett, valam int a szerv által átutalt nyugdíjjáru lék összegét, 
am ennyiben jövedelem adó-köteles, a jövedelem adó-előleg 
összegét is tartalm aznia kell.

84. A m iniszteri szintű ünnepségen átadásra kerülő elism eré
sek -  kitüntetés, dicséret- jutalom , tárgyjutalom  és m i
niszteri em léktárgy -  értéke (pénzösszege) nem terheli a 
parancsnoki jutalom keretet.

85. Az elism erések átadásáról -  egyedi esetekben is -  ünne
pélyes keretek között az alábbiak szerint kell gondoskodni:

a) az elnöki tanácsi kitüntetéseket a m iniszter vagy a m i
niszter által m egbízott vezető (parancsnok) ad ja át,
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b) a m inisztertanácsi, m iniszteri kitüntetéseket a Hatásköri 
Lista V III. fejezetében  m egjelölt vezető (parancsnok) 
adja át,

c) a ju talm at az adományozó vagy az általa m egbízott ve
zető (parancsnok) adja át,

d) nyugállom ányba vonulás alkalm ával az ,,Em léklap’’-o t 
a m iniszter megbízása alap ján a Hatásköri Lista V III. 
fe jezetében  m egjelölt vezetők (parancsnokok) vagy azok 
m egbízottai adhatják át.

86. M iniszteri központi ünnepséget kell tartani

-  hazánk felszabadulása (április 4.),
-  fegyveres erők napja (szeptember 29.) 
alkalm ából.

87. A nagycsaládos BM dolgozókat és nyugdíjasokat a kitünte
téseken és egyéb elism eréseken kívül m iniszteri segélyben 
is lehet részesíteni, m elyek átadására a beiskolázás előtt -  
augusztus hónapban - , nyugdíjasok esetében pedig lá 
togatásuk alkalm ával, illetve a nyugdíjas találkozókon ke
rülhet sor.

88. A kitüntetettnek a kitüntetésről készült okiratot, a kitünte
tés viselésére jogosító igazolványt -  és am ennyiben a k i
tüntetéssel pénzjutalom  já r , a pénzjutalm at (a 83. pontban 
előírt) igazolással együtt a kitüntetéskor kell átadni.

89. A párt- és töm egszervezetek hatáskörébe tartozó személy 
elism erési ügyében a BM  Hatásköri Listában foglaltak sze
rint kell eljárn i.

90. A tartalékos állomány tag ja  a kiemelkedő m unkája elism e
résére, operatív és rendőri m unkára történő összevonás, va
lam int más rendkívüli igénybevétel alkalm ával kitüntetés
ben, illetve jutalom ban részesíthető. A továbbképzéseken 
nyújtott átlagon felüli teljesítm énye elism erésére továbbra 
is a soron kívüli előléptetés lehetőségével kell élni. A k i
tüntetés adományozására a tartalékos állom ánnyal rendel
kező szervek vezetői, a BM  ,,M ” és Szervezési Csoportfő
nökség, továbbá azok a parancsnokok tehetnek javaslatot, 
ahová m eghatározott feladatra, gyakorlatra, akcióra a ta r
talékost behívták vagy igénybe vették.
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91. A tartalékos állom ány részére biztosított kitüntetési keret 
elosztásáról, nyilvántartásáról, a javaslatok összesítéséről 
és előterjesztéséről a BM Szem élyzeti Csoportfőnökség 
gondoskodik. A kitüntetéssel együtt járó  pénz biztosítása a 
központi keret terhére történik.

92. A kitüntetésben és jutalom ban részesített érdem eit m egfe
lelően nyilvánosságra kell hozni. A belügyi, illetve a terü
leti sajtóban történő m egjelentetésre a BM  személyzeti cso
portfőnök, illetve a Hatásköri Lista V III. fejezetében  meg
je lö lt parancsnokok jogosultak.

93. Az előterjesztő szerv és a társadalm i szervek segítsék elő a 
k itüntetett közmegbecsülését. A magasabb kitüntetések tu
lajdonosait rendszeresen, jelentős számban h ív ják meg ki
emelkedő szakmai és társadalm i rendezvényekre. Szakmai 
és társadalm i ünnepségek alkalm ával h ív ják fel a kitünte
tettek figyelm ét kitüntetéseik viselésére.

94. A kitüntetést kizárólag a kitüntetett viselheti. A kitünte
téshez fűződő jogok azonban a jogszabály által m eghatáro
zott körben más szem élyt is m egilletnek.

95. A kitüntetés kicsinyített form ában szalagsávon elhelyezve 
is viselhető, ha a kitüntetés eredeti alakban való viselése 
nem kötelező.

96. A kitüntetés egyenruhán történő viselésére a külön rendel
kezésekben m eghatározott szabályok az irányadók. A ki
tüntetések viselési sorrendjét a 4. számú m elléklet tartal
mazza.

97. A fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti 
szervek érdem renddel kitüntetett intézete, más szerve és 
alakulata a kitüntetés mását csapatzászlójára -  annak a 
zászlórúdhoz eső felső sarkába -  ráhím eztetheti, ezen kí
vül jogosult a kitüntetés lenyom atát levélpapírjain  és 
egyéb nyom tatványain is feltüntetni.

98. Az „Önkéntes Rendőr”, „Önkéntes H atárőr” és az „Önkén
tes Tűzoltó Szolgálatért” kitüntető je lvényt a zakó bal h a j
tókáján lehet viselni.
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99. A kitüntető je lvényt tulajdonosa az önkéntes rendőri, ha
tárőri csoportból, valam int a tűzoltóság önkéntes segítői 
szolgálatból történő kiválása után is m egtarthatja .

100. A kitüntető jelvény adományozásában részesült személy 
m unkahelyének vezetőjét a kitüntető jelvény adományo
zásáról vagy visszavonásáról a rendőr-főkapitányságok ve
zetői, a BM  Határőrség illetékes kerületparancsnoka, ille t
ve a BM  Tűzoltóság országos parancsnoka m egbízásából az 
illetékes személyzeti (személyügyi) osztály vezetője érte
síti.

V.

KÜLFÖ LD I K ITÜ N TETÉSEK  V ISELÉSE

101. A Belügym inisztérium  állom ányának tagja, illetőleg a BM  
szerve (intézménye) számára más (külföldi) állam  legfel
sőbb állam hatalm i vagy állam igazgatási szerve által ado
mányozott kitüntetést az Elnöki Tanács, más (külföldi) á l
lamok m iniszterei és más szervei által adományozott k i
tüntetést általában a H atásköri Listában m eghatározott ve
zetők engedélyezhetik.

102. A BM  személyzeti csoportfőnök a külföldi kitüntetésben 
részesített személy külön bejelentése nélkül já r  el a viselé
si engedély m egkérésében, ha az érintett szem élyt m agyar 
párt-, állam i vagy társadalm i szerv javaso lta  kitüntetésre. 
Ettől eltérő esetekben a k itüntetett személy az illetékes 
személyzeti szerv vezetőjét tájékoztassa a szám ára adomá
nyozott külföldi kitüntetésről, s ezzel egyidőben mutassa 
be az adományozásról szóló okmányt.

103. A szem élyzeti szervek a külföldi kitüntetésről tegyenek je 
lentést a BM  Szem élyzeti Csoportfőnökségre. A jelentés 
tartalm azza:
a) a kitüntetett személyi adatait (név, rendfokozat, szemé

lyi száma, anyja neve, beosztási helye, beosztása),
b) mely állam tól, m ilyen kitüntetést kapott,
c) a kitüntetésről szóló okm ány számát és keltét.

104. A jelen tés alapján -  külföldi állam - és korm ányfők által 
adományozott kitüntetések esetében -  a BM  Szem élyzeti
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Csoportfőnökség a Külügym inisztérium m al egyetértésben 
intézkedik az Elnöki Tanács hatáskörébe tartozó viselési 
engedély m egkérésére; egyéb esetben a belügym iniszter
hez, illetve a személyügyi m iniszterhelyetteshez tesz elő
terjesztést, jóváhagyás után gondoskodik a viselési enge
dély kiadásáról.

AZ EG YES K ITÜ N TETÉSEK R E VONATKOZÓ  
KÜLÖN R EN D ELK EZÉSEK  

Elnöki Tanácsi kitüntetések

105. A kitüntetésre vonatkozó javaslatot az e célra rendszeresí
tett nyom tatványon kell felterjeszteni. (5. sz. m elléklet) Az 
indoklás pontosan je lö lje  meg azokat az érdem eket, am e
lyek alapján a kitüntetés adományozását javasolják .

106. A párthatáskör érvényesítése után, a m iniszter kinevezési 
hatáskörébe, valam int a személyügyi m iniszterhelyetteshez 
tartozó szervek állom ányára vonatkozó javaslatokat köz
vetlenül, a többi szervek az állam titkár, illetve az illeté
kes m iniszterhelyettes egyetértésével a -  személyzeti re
ferensen keresztül -  terjesztik  fel a BM  Szem élyzeti Cso
portfőnökségre.

107. A párthatáskör érvényesítését követően a javaslatokat a 
BM  személyzeti csoportfőnök a m iniszternek terjeszti fel 
jóváhagyásra.

M INISZTERTANÁCSI, BELÜG YM IN ISZTERI 
KITÜ N TETÉSEK , BELÜG YM IN ISZTERI, ÁLLAM TITKÁRI, 

M IN ISZTERH ELYETTESI DICSÉRETEK

108. A szolgálati évek után járó kitüntetéseket, továbbá a „K i
váló Rendőr”, „Kiváló H atárőr”, „Kiváló Tűzoltó” kitünte
tő jelvényt, a „Kiváló M unkáért” kitüntető jelvényt, a „K i
váló Társadalm i M unkáért” érem  kitüntetést, az önkéntes 
segítői szolgálatért járó  kitüntető jelvényt, valam int a m i
niszteri em léktárgyakat (aranytőr kivételével), pénz- és 
tárgy ju talm akat a belügym iniszter adományozza, de azok
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odaítélése a belügym inisztérium i állam titkár, a belügym i
n iszter-helyettesek és a H atásköri Lista V III. fe jezetében  
m egjelölt parancsnokok hatáskörébe tartozik.
Hatáskörükbe tartozik továbbá a belügym iniszter által 
adományozható „Haza Szolgálatáért Érdem érem ”, a „Köz- 
biztonsági Érem ” és a „Tűzbiztonsági Érem ” fokozatainak 
-  belügym iniszter megbízása alapján történő -  odaítélé
se, a m eghatározott éves keretnek m egfelelően.

109. A belügym iniszter m egbízásából odaítélésre kerülő, vala
m int vezetői hatáskörbe tartozó kitüntetésekre, elism eré
sekre külön szem élyre szóló írásos javaslatot készíteni nem 
kell. Ezekre vonatkozó javaslattal egyenértékű a jóváha
gyott szem élyzeti terv, valam int a határozat, illetve az á l
lom ányparancs.
A Hatásköri Lista V III. fe jezetében  m egjelölt parancsnok 
(vezető) aláírásával kiadott és a BM  Szem élyzeti Csoport- 
főnökség személyzeti adatfeldolgozó és igazgatási osztályra 
m egküldött határozatok, állom ányparancsok alapján ke
rülnek elkészítésre, kiadásra az egyes okmányok, em lék
tárgyak és tárgyjutalm ak, adóigazolások, továbbá kifizetés
re, illetve a területi szervekhez történő átutalásra a pénz
összegek.

110. Az egyedi, konkrét kiem elkedő tevékenységhez kapcsolódó 
elism erés kezdem ényezésekor szem élyre szóló javaslatot 
kell készíteni. Ezekben az esetekben a javaslatokat a kitün
tetés esedékessége előtt általában három héttel kell a BM  
Szem élyzeti Csoportfőnökségre felterjeszteni.

111. A Fegyverbarátságért Érdem érem  kitüntetésre az állam tit
kár és a m iniszterhelyettesek, a személyügyi m iniszterhe
lyettes ú tján  tehetnek javaslatot:

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

b) az együttes feladat, gyakorlat végrehajtásának b efe je 
zésekor, továbbá

c) hazánk felszabadulásának évfordulója és a fegyveres 
erők napja alkalmából.
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SZOLGÁLATI ÉRDEM ÉREM

112. A Szolgálati Érdem érem  kitüntetésre nem lehet előterjesz
teni azt:

a) akit a katonai bíróság
-  katonai fogdában végrehajtandó szabadságvesztésre 

ítélt, annak letöltését követő 6 hónapon belül,
-  pénzfőbüntetésre ítélt, a próbára bocsátott a próba

idő leteltéig, vagy a Btk. alap ján m egrovásban része
sített a jogerős ítélettől szám ított 6 hónapon belül,

-  felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a jogerős íté
lettől szám ított 2 éven belül, illetve a felfüggesztés 
le jártáig , ha annak tartam a 2 évnél rövidebb.

b) akinek rendfokozatot vagy beosztást érintő, érvényben 
levő fenyítése van, annak le jártáig ,

c) aki ellen büntető-, fegyelm i (becsületbírósági) eljárás 
van folyam atban, annak befejezéséig ,

d) akinek várakozási idejét -  m inősítése alapján -  a szol
gálat nem m egfelelő te ljesítése m iatt hosszabbították 
meg.

113. A kizáró ok megszűnését követően az eredeti hatállyal in 
tézkedni kell a kitüntetés, valam int az ahhoz járó  pénzju
talom átadására.

VI.

A K ITÜN TETÉS VISSZAVONÁSA

114. A kitüntetést és a kitüntetéshez fűződő jogait elveszti az, 
akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 
A kitüntetés, illetőleg az ahhoz kapcsolódó jogok -  közke
gyelem vagy egyéni kegyelem  esetén is -  csak külön ren
delkezéssel adhatók vissza.

115. Vissza kell vonni a kitüntetést attól is, aki arra érdem te
lenné válik. Érdem telen a kitüntetésre különösen az, akivel 
szemben jogerősen fegyelm i elbocsátás, illetőleg ezzel azo
nos súlyú vagy lefokozás fegyelm i büntetést szabtak ki. A 
szerv vezetője a jogerős fegyelm i határozat alap ján, illető-
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lég ha érdem telenséget megvalósító más m agatartás ju t tu 
domására, az adományozónál a kitüntetés visszavonását 
kezdeményezze. A visszavonásról szóló javaslatot a BM  
Szem élyzeti Csoportfőnökségre kell m egküldeni, ahol az 
erre vonatkozó állom ányparancs (határozat) közzétételére 
intézkedés történik.

116. A kitüntetés visszavonására vonatkozó szabályokat a kül
földi kitüntetések viselési engedélyének visszavonására is 
alkalm azni kell.

117. A belföldi, illetve külföldi kitüntetés, valam int a viselési 
engedély visszavonására a javaslatot annak a szervnek a 
vezetője köteles elkészíteni, am elynek állom ányában az a r
ra m éltatlanná vált személy van, illetve a szolgálati v i
szony, munkaviszony megszüntetése előtt állom ányban 
volt.

118. A visszavonásra vonatkozó határozat vagy parancs végre
hajtásáról a javaslattevő vezető 15 napon belül köteles 
gondoskodni. A visszavont kitüntetést és okm ányt a BM  
Szem élyzeti Csoportfőnökség személyzeti adatfeldolgozó és 
igazgatási osztályára kell megküldeni.

V II.

EG YÉB R EN D ELK EZÉSEK

119. Az utasításban foglaltak betartásának, valam int a kitünte
tések és elism erések adományozásának és nyilvántartásá
nak országos felügyeletét és ellenőrzését a BM  Szem élyzeti 
Csoportfőnökség lá tja  el.
A BM  Szem élyzeti Csoportfőnökség szem élyzeti adatfel
dolgozó és igazgatási osztálya gondoskodik:

a) a belügym iniszter által adományozott, illetve a belügy
m iniszter megbízásából a belügym inisztérium i állam tit
kár, belügym iniszter-helyettesek és a H atásköri Lista 
V III. fejezetében  m egjelölt parancsnokok (vezetők) á l
tal odaítélt elism erésekről kiadott állom ányparancs (ha
tározat) alap ján a kitüntetések és érmek, a különböző 
okmányok, viselési engedélyek, em léktárgyak, tárg y ju -
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talm ak, a jövedelem adó és nyugdíjjáru lékhoz szükséges 
-  hatáskörébe utalt -  igazolások elkészítéséről és ki
adásáról,

b) a belügym iniszter (központi) jutalm azási keretéből en
gedélyezett pénzösszegek kifizetéséről, átutalásáról, el
számolásáról,

c) a külföldi szem élyeknek adott, vagy külföldi állam, 
szervezet, illetve nem belügyi szerv által adományozott 
kitüntetések, valam int a polgári szem élyeknek adott k i
tüntetések nyilvántartásáról, a kiadásra kerülő viselési 
okmányok elkészítéséről és továbbításáról,

d) a belügym iniszteri kitüntetések, okmányok, m űanyag
borítók legyártatásáról és kiadásáról, az elveszett kitün
tetések igazolása és pótlása céljából küldött kérelm ek 
elbírálásáról és ennek alapján az igazolás, illetve érmek 
kiadásáról, a jövedelem adó és nyugdíjjáru lék igazolásá
hoz elrendelt szigorú számadású nyom tatványok elké
szíttetéséről és kiadásáról,

e) a kitüntetésekre, elism erésekre vonatkozó adatok köz
ponti nyilvántartásáról, feldolgozásáról, a kitüntetési, el
ism erési tevékenység statisztikai értékeléséről, a sze
m élyzeti gépi inform ációrendszer keretében a kitünte
tésekkel, elism erésekkel kapcsolatos adatokra vonatko
zóan a Belügym inisztérium  vezetésének, illetve a szer
vek vezetőinek tájékoztatásáról.

120. A BM Szem élyzeti Csoportfőnökség személyzeti adatfel
dolgozó és igazgatási osztály, valam int a személyzeti adat
szolgáltatásra és nyilvántartásra kötelezett szervek felelő
sek az okm ányok szakszerű, pontos kiállításáért, továbbá 
az elism erések személyi anyagban és a személyzeti nyil
vántartásban történő átvezetéséről. (A személyi anyagban 
fel kell tüntetni a szocialista m unkaversenyben elért ered
m ényekért adományozott k itüntetéseket, cím eket és ju ta l
makat, valam int a „Kiváló Ú jító ” kitüntetést és a vele járó 
pénzjutalm at is.)

121. A Belügym inisztérium  szervei által adományozott vala
m ennyi kitüntetésről és elism erésről -  a szocialista mun
kaverseny és az ú jító  mozgalom résztvevőinek adományo-
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zott kitüntetésekről és elism erésekről is - , valam int a más 
szerv által adományozott kitüntetés viselésének engedélye
zéséről írásban (határozatban, illetve állom ányparancsban) 
kell rendelkezni. A határozat okiratként kezelendő (6. sz. 
m elléklet).

122. Elveszett, megrongálódott, illetve tévesen kiadott kitünte
tés vagy azzal kapcsolatos okmány pótlását, cseré jé t a ké
relmező szolgálati jegyen kérheti a BM  Szem élyzeti Cso
portfőnökség személyzeti adatfeldolgozó és igazgatási osz
tály vezetőjétől. K itüntetést pótolni akkor lehet, ha az a 
bem utatott okmány alap ján más módon nem szerezhető be.

123. Ha az állom ány tag ját az adományozott kitüntetés viselési 
jogától m egfosztották, az állom ányparancs (határozat) k i
adására jogosult vezetőnek gondoskodnia kell a kitüntetés 
bevonásáról.
A nyugdíjkiegészítésre jogosító kitüntetés visszavonásáról 
a nyugellátást m egállapító szervet értesíteni kell, annak 
egyidejű közlésével, hogy a nyugdíjkiegészítés visszavoná
sára kell-e  intézkedni.

124. A bevont kitüntetést szolgálati úton kell visszaküldeni an
nak a szervnek, amely azt adományozta. A kitüntetés bevo
násának tényét, okát, valam int az intézkedést tartalmazó 
okmány keltét és számát a személyi nyilvántartás anyagán 
át kell vezetni.

125. A szolgálati idő, valam int az önkéntes segítői szolgálatban 
eltöltött idő után járó  kitüntetéseket, okm ányokat az orszá
gos parancsnokságok, m egyei (budapesti) rendőr-főkapi
tányságok személyzeti osztályai évenként számszerű igény
lése alap ján a BM  A nyagi-Technikai Csoportfőnökség 
anyagi osztálya biztosítja. A m egküldött és bevont kitün
tetésekről és okm ányokról számszerű nyilvántartást kell 
felfektetn i. A visszavont és elrontott okm ányok egy év 
után selejtezhetők.

126. A kitüntetésekkel járó  és a dicséretből ténylegesen átadott 
pénzjutalm at a társadalom biztosítási ellátások alap ja 
(nyugellátási, táppénzalap stb.) m egállapításánál nettó ösz- 
szegben k ifizetett ju talom nak kell tekinteni. Ennek m eg-
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felelően társadalom biztosítási ellátások alap jaként olyan 
összeget kell figyelem be venni, am elyből a m egfelelő % -o s 
n yugdíjjáru lék  levonása után m utatkozik a ju talom  ösz- 
szege.
Ennek m egfelelően a társadalom biztosítási ellátások alap
jakén t a kitüntetés, jutalm azás adományozásának évétől 
függően kell a nyugdíjjáru lékkal em elt jutalom  összegét 
jelenteni. (7. sz. m elléklet)

127. A m iniszter jutalm azási keretét a BM  Szem élyzeti Csoport- 
főnökség, az állam titkári és m iniszterhelyettesi jutalm azási 
keretet -  az illetékes titkárságok, és a többi ju talom keret
tel rendelkező szerv jutalm azási keretét a pénzügyi szol
gálat a szem élyzeti szervekkel (referensekkel, személyzeti 
főelőadókkal) együttm űködve kezeli.

128. A központi ünnepségek szervezését és előkészítését a BM 
Szem élyzeti Csoportfőnökség a BM  Titkársággal együttm ű
ködve végzi.

129. Ha a kitüntetésre, illetve jutalm azásra felterjesztett az á t
adás időpontja előtt elhalálozik, a kitüntetéshez járó  ju ta 
lom összegét közvetlen hozzátartozójának (vele együtt élő 
házastárs, élettárs, gyermek, szülő) kell kifizetni. A m eny- 
nyiben az elhalt jogán  nyugellátásra jogosult hozzátartozó 
van, úgy kell tekinteni, m intha az elhalálozott a kitüntetést 
az elhalálozás napján m egkapta volna és a hozzátartozói 
ellátás m egállapításánál a jutalom  összegét a vonatkozó 
jogszabályban foglaltak szerint kell beszám ítani.

K IT Ü N TETÉSEK K EL JÁRÓ  PÉN ZJUTALO M  ÉS EG YÉB  
PÉN ZJU TA LM A K  ADÓZÁSÁVAL KAPCSOLATOS  

ELJÁ R Á SI SZA BÁ LYO K

130. A kitüntetések és egyéb pénzjutalm ak adóztatása az aláb
biak szerint történ ik :
a) Az állam i kitüntetésekkel (pl. „Vörös Csillag Érdem 

rend”, „Kiváló Szolgálatért Érdem rend”, „Haza Szolgá
latáért Érdem érem ”, „Közbiztonsági Érem ”, „Tűzbiz
tonsági Érem ”, „Szolgálati Érdem érem ”, „K iváló M un
káért” kitüntető jelvény, „Kiváló Társadalm i M unkáért 
Érem ” stb.) és a társadalm i szervek által adományozott 
(pl.: „K ISZ  Érdem érem ”, „Ifjú ságért Érdem érem ”, „Út-
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törővezető Érdem érem ”, „Szakszervezeti M unkáért” je l
vény stb.) kitüntetésekkel járó  pénzjutalom  egésze az 
egyéb kitüntetések (pl. „Önkéntes Rendőri Szolgálatért” 
kitüntető jelvény stb.) évi 5000,-  Ft-ig , a társadalm i 
m unkáért (pl.: párt- és töm egszervezetben végzett moz
galmi m unkáért kapott pénz- és tárgyjutalom ) évi 
2000,-  F t-ig  m entes a szem élyi jövedelem adó alól.

b) A m ennyiben az egyéb kitüntetésekkel járó  pénzjuta
lom, illetve a társadalm i m unkáért kapott jutalom  éves 
viszonylatban az 5000,-  F t-ot, illetve a 2000,-  F t-o t 
m eghaladja (pl.: kitüntetéssel járó  pénzjutalom  maga
sabb, egy évben a dolgozó többször kap kitüntetést vagy 
pénzjutalm at), úgy az adómentes összegen felül az álta
lános szabályoknak m egfelelően jövedelem adó-előleg 
kötelezettség alá esik.

c) Egyéb kitüntetésnek minősül az önkéntes rendőrök és 
társadalm i segítők m iniszteri dicsérettel és oklevéllel 
történő elism erése. (1. sz. m elléklet 56., 57. pont)

d) szervezet, kollektíva ju talm azása esetén, am ennyiben 
azt a ju talm azottak közösen, vagy a kollektíva, szerve
zet használja fel, nyugdíjjáru lékot és jövedelem adó-elő
leget nem  kell levonni.

131. A vezetői (parancsnoki) pénz- és tárgyju talm ak (pl. m i
niszteri, állam titkári, m iniszterhelyettesi, főkapitányi stb.) 
szocialista versenymozgalom jutalm a (gépjárm űszolgálatok 
közötti m unkaverseny stb.) jövedelem adó-kötelezettek. 
Tárgyjutalom  és jutalom üdülés után fizetendő jövedelem - 
adó a parancsnoki ju talom keretet terheli.

132. A kitüntetésben, pénzjutalom ban, tárgyjutalom ban része
sült dolgozó minden esetben írásban tá jékoztatást kap a 
pénz-, illetve tárgyju talom  összegéről, a levont jövedelem 
adó-előlegről, illetve a pénzjutalm ak esetén a levont nyug
díjjáru lékró l. Ennek alap ján a dolgozó év végén a m un
káltató által az összjövedelem ről és az adó nagyságáról 
adott igazolást m egnyugtató módon le tud ja  ellenőrizni.
a) A belügym iniszter által adományozott kitüntetésről és 

elism erésről a belügyi dolgozó, továbbá a tá rsa d a lm i se
gítő és a belügyi nyugdíjas részére az „Igazolás”-t a BM  
Szem élyzeti Csoportfőnökség személyzeti adatfeldolgozó 
és igazgatási osztály készíti el és küldi meg az állom á-
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nyilag illetékes pénzügyi szolgálat, valam int a társada
lom biztosítási igazgatóságok részére. K ivétel ez alól a 
„Szolgálati Érdem érem ” kitüntetés, melyhez az igazolás 
kiadása a szervnél történik.

b) Az „Igazolás”-t a kitüntetési és elism erési okm ányok
kal, pénz- és tárgyjutalom m al együtt kell átadni.

c) A parancsnoki elism erés, továbbá a „Szolgálati Érdem 
érem ” esetében az „Igazolás” kitöltését és kiadását az 
illetékes szerv személyügyi szolgálata végzi. Az igazolá
sokat 3 példányban kell kiállítani, mely tartalm azza a 
kitüntetéshez, jutalom hoz (tárgyjutalom ) járó  pénzössze
get (részletezve a jövedelem adó, illetve nyugdíjjáru lék 
forintösszegeit). Az igazolás 1. számú példányát az elis
m erésben részesítettnek, 2. számú példányát az állom á- 
nyilag illetékes pénzügyi szolgálatnak kell megküldeni. 
A 3. számú példányt az igazolás kiállítását végző szerv 
(szem élyzeti szerv) 5 évig köteles őrizni. Az adóható
ságok, valam int a társadalom biztosítási igazgatóságok 
részére -  utólag -  külön kérésre adható ki másolat. 
Az igazolás 2. számú példánya nem, a 3. számú példá
nya öt év után elévül, ezért selejtezhető.

d) Az 1987. decem ber 31-ig kifizetett jutalm akról, kitünte
tésekről a régi form átum ú igazolást, a társadalom bizto
sítási ellátások m egállapításához (nyugdíj, táppénz) a 
szem élyzeti szerv köteles kiadni.

e) A felső korhatár elérésével, illetve öregségi nyugállo
m ányba helyezettek részére a nyugállom ányba helyezést 
követő év végéig kitüntetés alap ján k ifizetett jutalom  
összegéről -  a nyugdíj esetleges módosítása végett -  
a nyugdíjm egállapító szervet a pénzügyi szerven ke
resztül a szem élyzeti szervnek kell értesíteni.

f) Az 1988. jan uár 1. után állom ányba tartozóknak kifize
tett jutalom , kitüntetés összegét a vonatkozó okm ányo
kon a pénzügyi szervek sa já t nyilvántartásuk alapján 
közöljék.

133. A külföldi állam polgárok részére adományozott m iniszteri
kitüntetéssel pénzjutalom  nem jár.

134. A belügym iniszter által jóváhagyott és biztosított nem zet
közi versenyek, k iírt díjak (pl.: lovasverseny, tűzoltóver-
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seny, szolgálatikutya-bem utató, közlekedési verseny stb.) 
h elyezettjei részére adományozott pénz, illetve em léktárgy 
nem szám ít jutalom nak annak ellenére, hogy a költségek a 
parancsnoki ju talom keretet terhelik.

135. A kitüntetésekre, pénz- és tárgyju talm akra rendelkező ira 
ton (határozat, illetve állom ányparancs) az általános szabá
lyokon túl fel kell tüntetni az elism erésben részesült sze
mély előző havi jövedelem adó-előleg % -á t, a nyugdíjasok 
és társadalm i segítők esetében -  am ennyiben ism ert a jö 
vedelem adó-előleg % -o n  túl -  az irányítószám ot és a lak
cím et is. (6. sz. melléklet)

136. Felterjesztési határidők:
a) N ET kitüntetések kezdem ényezésére 80 nap
b) központi ünnepségre 60 nap
c) m iniszter megbízásából, valam int vezetői 

(parancsnoki) ju talom keret terhére adomá
nyozott elism erések esetében az esedékes
ség előtt 30 nappal.

137. A tanácsok választott és kinevezett tisztségviselői, vezetői 
és ügyintézői, illetve a tanácsi testületek tag jai, a tanácsi 
vállalatok és intézm ények vezetői, dolgozói az utasításban 
felsorolt -  a „K iváló R endőr”, „K iváló H atárőr”, „Kiváló 
Tűzoltó” jelvény, a „Fegyverbarátságért Érdem érem ”, a 
„Strom feld Aurél d íj” , az aranytőr és dísztőr kivételével -  
valam ennyi kitüntetésben és elism erésben részesíthetők.

138. Az állam i tűzoltóság területi szervei személyi állom ányá
nak az utasításban felsorolt valam ennyi kitüntetés és elis
merés adományozható.

139. A tanácsok és szerveik vonatkozásában -  beleértve az á l
lami tűzoltóság területi szerveit is -  a jelen  utasítástól e l
térő eljárási szabályokat külön rendelkezés tartalmazza.

140. A utasítás rendelkezéseivel kapcsolatos értelm ezési, illetve 
vitatott kérdésekben a BM  személyzeti csoportfőnök -  a 
jövedelem adó-előleg és nyugdíjjáru lék levonása tekinteté
ben a BM  terv és pénzügyi csoportfőnökkel együtt kiadott 
-  állásfoglalása az irányadó.
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141. Az utasítás a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 
1988. január 1-től alkalm azni és a személyi állom ánnyal is
m ertetni kell. Az utasítás kiadásával egyidejűleg a 8/1984., 
a 7/1985., a 38/1985., a 18/1986., az 1/1987., a 2/1987. szá
mú belügym iniszteri parancs, a 36/1984. és az 5/1986. BM 
számú utasítás hatályát veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

K észült: 4000 példányban.
K ap ják : elosztó szerint.
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1. szám ú m e llé k le t

A kitüntetésekkel járó pénzjutalom, azok nyugdíjjáruléka, 
valam int a j utalmak nyugdíj- és táppénzalapba beszámítható összegei

(A felsorolt kitüntetésekkel já ró  pénzjutalm ak mentesek a személyi 
jövedelem adó-levonás alól)

(1988. január 1-tól)

s.
sz . Kitüntetés megnevezése

Kifizeten
dő összeg

Nyugdij-
járulék
összege

Nyugdij és táp
pénzalapba be
számítandó ösz- 

szeg

1. Szocialista Magyarországért 
Érdemrend 18.000 2 .000 20.000

2. MNK aranykoszorúval díszí
tett Csillagrendje 18.000 2.000 20.000

3. MNK kardokkal díszített 
Csillagrendje 14.000 1.556 15.556

4 . MNK Csillagrendje 14.000 1.556 15.556

5. Április Negyedike ÉR 12.000 1.3 33 13.333

6. Vörös Csillag ÉR. 12.000 1.333 13.33 3

7. Munka Érdemrend arany f. 12.000 1.33 3 13.333
8 . Kiváló Szolgálatért ÉR. 10.000 1.111 11.111
9. Munka Érdemrend ezüst f. 10.000 1.111 11. 111

10. Munka Érdemrend bronz f. 8 .000 889 8.889
1 1 . Haza Szolg.ÉÉ. - arany f. 5.000 556 5.556

- ezüst f. 4 .500 500 5.000
- bronz f. 4.000 444 4.444

12. Közbiztonsági É. - arany f. 4 .000 444 4 .444
és  

Tűzbiztonsági É. ezüst f.
- bronz f.

3.500 
3 .000

339
333

3.889
3.333
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s. 
sz. Kitüntetés megnevezése Kifizeten

dő összeg
Nyugdíj-
járulék
összege

Nyugdíj-és táp
pénzalapba be
számítandó ösz- 

szeg

13. Szolgálati Érdemérem
- 40 év után 5.000 556 5.556
- 35 4 .000 444 4.444
- 30 3.000 333 3.333
- 25 2.500 278 2.778
- 20 2.000 222 2.222
- 15 1.500 167 1.667
- 10 1.000 111 1.111

14. Kiváló Munkáért kit.jelv. 5.000 556 5.556

15. Kiváló Társadalmi Munkáért É. 3.000 333 3.333

16. Kiváló Rendőr jelvény 5.000 556 5.556
Kiváló Határőr jelvény 5.000 556 5.556
Kiváló Tűzoltó jelvény 5.000 556 5.556

17. Önkéntes Rendőri Szolgálatért 
Önkéntes Határőri Szolgálatért 
jelvény
- 35 év szolgálat után 2.000 222 2.222
- 30 1.500 167 1.667
- 25 1.200 133 1.333
- 20 " 1.000 111 1.111
- 15 800 89 889
- 10 600 67 667
- 5 " 400 44 444

13. Önkéntes Tűzoltó Szolgálati 
érem

- 50 év szolgálat után 3.500 389 3.389
- 40 2.500 273 2.778
- 30 1.500 167 1.667 v
- 20 1.000 111 1.111
- 15 800 89 389
- 10 600 67 667
- 5 400 44 444
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s.
sz. Kitüntetés megnevezése

Kifizeten
dő összeg

Nyugdij-
járulék
összege

Nyugdij és táp
pénzalapba be
számítandó ösz- 

szeg
19. MN Állami Díj 200 .0 0 0 2 2 .2 2 2 2 2 2 .2 2 2

2 0 . MN Sportérdemérem
arany f. 7.000 778 7.778
ezüst f. 6 .0 0 0 667 6.667
bronz f. 5.000 556 5.556

2 1 . Életmentő Emlékérem 5.000 556 5.556
2 2 . Szocialista Kultúráért 

kitüntető jelvény 5.000 556 5.556
23 . Tanács Kiváló Dolgozója 

jelvény 5.000 556 5.556
24 . Kiváló Orvos, Kiváló Gyógy

szerész kitüntető cím 15.000 1.667 16.667

25. Kiváló Pedagógus Cím 15.000 1.667 16.667
26. Apáczai Csere János-díj 30.000 3.333 33.333
27. Pedagógus Szolgálati Emlék

érem
1 havi 
illetm.

23. Az emberi környezetért 
kitüntető jelvény 5.000 556 5.556

29. Szakszervezeti Munkáért 
- arany fokozat 5.000 556 5.556
- ezüst fokozat 3.500 389 3.889

Szakszervezeti Munkáért 
elismerő oklevél 1.500 167 1.667

30. KISZ Érdemérem 5.000 556 5.556
Ifjúságért ÉÉ. 5.000 556 5.556
Kiváló Ifjúsági Vezető É. 3.000 333 3.333
Aranykoszorús KISZ Jelvény 2 .0 0 0 222 2 .2 2 2

KISZ KB Dicsérő Oklevél 1 .0 0 0 111 1.111
KISZ BM Biz. Emlékplakett 1 .0 0 0 111 1.111
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s .  
sz. Kitüntetés megnevezése Kifizeten

dő Összeg
Nyugdij- 
járulék 
összege

Nyugdij és táp
pénzalapba be
számítandó ösz- 

szeg
31. Ifjúsági-díj 100.000 1 1 . 1 1 1 111.111
32. Népfront Munkáért Kit.jelv. 5.000 556 5.556
33. Gyermekekért -díj 20.000 2.222 22.222
34. Gyermekekért Érdemérem 5.000 556 5.556

Úttörővezető Érdemérem 5.000 556 5.556
Kiváló Úttörővezető Érem 3.000 333 3.333
Dicsérő Oklevél 1.000 111 1 . 1 1 1

35. Stromfeld Aurél-díj 30.000 3.333 33.333

36. Országos Béketanács Kit.jelv. 3.000 333 3.333
37. Magyar-Szovjet Baráti Társaság 

Aranykoszorús Jelvény 5.000 556 5.556

38. Vöröskeresztes Munkáért
- arany f. 4 .000 444 4.444
- ezüst f. 3.000 333 3.333
- bronz f. 2 .000 222 2.222

Vöröskereszt Kiváló Dolgozója 2.000 222 2.222
Kiváló Véradószervező 2 .000 222 2 . 2 2 2

39. KISZ KB Vörös Vándorzászlója 
elnyerésekor 15.000 1.667 16.667

40. KISZ KB Kiváló KISZ-szervezet 
zászlója elnyerésekor 5.000 556 5.556

41. Szakma Ifjú Mestere, Kiváló 
Ifjú Szakember kit.jelv. 2 .000 222 2.222

42. Kiváló Dolgozó kit.jelv. 3.000 333 3.333

43. Bronz Brigádérem /egy fő/ 
Ezüst Brigádérem /egy fő/ 
Arany Brigádérem /egy fő/

800
1.000
1.300

89
111
144

889
1. 111
1.444
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s.
SZ. Kitüntetés megnevezése Kifizeten

dő összeg
Nyugdíj-
járulék
összege

Nyugdij és táp
pénzalapba be
számítandó ösz- 

szeg

44. Egység Kiváló Ifjúsági 
Brigádja / egy fő/ 2.000 222 2.222

45. Egység Kiváló Brigádja/egy fő/ 3.000 333 3.333

46. Belügyminisztérium Kiváló 
Brigádja /egy fő/ 4.500 500 5.000

47. Kiváló Munkakollektíva 
/egy fő/ 800 89 889

48. Egység Kiváló Munkakollek- 
tívája /egy fő/ 1.500 167 1.667

49. Munkaszervezeti alegységek 
közötti verseny I. hely. 
kollektívája 10.000 1.111 11.111
II.hely. kollektívája 8 .000 863 8.839
III.hely. kollektívája 6.000 667 6.667

50. Kiváló Feltaláló jelvény 
- arany f. 5.000 556 5.556
- ezüst f. 4 .500 500 5 .000
- bronz f. 4 .000 444 4.444

51. Kiváló Újító jelvény 
- arany f. 4 .000 444 4.444
- ezüst f. 3.500 389 3.809
- bronz f. 3.000 333 3.333 
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s. 
sz. Kitüntetés megnevezése

Kifizetendő
összeg

Nyugdij-
járulék
összege

Nyugdij és táp
pénzalapba be
számítandó ösz- 

szeg

52. ÁISH Elnöki Dicséret 2 .000.- 222 .- 2 .2 2 2.-

53. Belügyminisztérium Kivá
ló Művelődési Közössége 10.000.- - -

54 . Kiváló Művelődési Közösség 5-8000.- - -

55 . Élenjáró Művelődési 
Közösség 3-5000.- - -

56 . Miniszteri dicséret és 
oklevél önkéntes rend
őrök és társadalmi se- 
gitők részére

4.0 0 0.- 444 .- 4.444.-

5 7.
Miniszteri dicséret és 
oklevél önkéntes rend
őrök és társadalmi se- 
gítők részére

3.0 0 0.- 333.- 3.333.-

58. OKBT Nivódij 1 2 .0 0 0.- 1.334.- 13.334.-

59. OKBT Elnöki Dicséret 5.0 0 0.- 556.- 5.556.-

60. OKBT Díszplakett 4.0 0 0.- 444 .- 4.444.-
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5% -os nyugdíjjárulék  összege 
(nyugdíjasok esetében)

s.
sz. Kitüntetés megnevezése Kifizetendő

összeg
Nyugdij-
járulék
összege

Nyugdij és táp
pénzalapba be
számítandó ösz- 

szeg

1 . Szocialista Magyarországért 
ÉR. 18.000.- 947 18.947

2 . MNK aranykoszorúval díszített 
Csillagrendje

t
18.000.- 947 18.947

3. MNK Kardokkal díszített 
Csillagrendje 14.000. 737 14.737

4. MNK Csillagrendje 14.000  737 14.737

5. Április Negyedike ÉR. 12.000 632 12.632

6 . Vörös Csillag ÉR. 12.000 632 12.632
7. Munka Érdemrend arany f. 12.000 632 12.632

8 . Kiváló Szolgálatért ÉR. 10.000 526 10.526
9. Munka Érdemrend ezüst f. 10.000 526 10.526

10. Munka Érdemrend bronz f. 8.000 421 8.421

11. Haza Szolg.ÉÉ. - arany f.
- ezüst f.
- bronz f.

5.000 
4 .500 
4 .000

263
237
211

5.263 
4 .737 
4 .211

12. Közbiztonsági É. - arany f.
és - ezüst f.

Tűzbiztonsági É. _ bronz f

4 .000 
3.500 
3.000

211
184
158

4.211
3.684
3.158

13. Kiváló Munkáért kit.jelv. 5.000 263 5.263
14 . Kiváló Társadalmi Munk.É. 3.000 153 3.158
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s.
sz. Kitüntetés megnevezés Kifizetendő

összeg
Nyugdij-
járulék
összege

Nyugdij és táp
pénzalapba be
számítandó 
összeg

15. Önkéntes Rendőri Szolgálatért
Önkéntes Határőri Szolgálatért
jelvény

- 35 év szolgálat után 2.ooo lo5 2.105
- 3o év " 1.5oo 79 1.579
- 25 év 1 .2oo 63 1.263
- 2o év 1.000 53 1.053
- 15 év " 8oo 42 842
- 10 év " 6oo 32 632
- 5 év " 4oo 21 421

16. Önkéntes Tűzoltó Szolgálati
érem

- 5o év szolgálat után 3.5oo 184 3.684
- 40 év " 2.500 132 2.632
- 30 év " 1.500 79 1.579
- 20 év " 1.000 53 1.053
- 15 év " 8oo 42 842
- 10 év * 600 32 632
- 5 év " 4oo 21 421
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AZ ELN Ö K I TANÁCS A LTA L ADOMÁNYOZHATÓ K IT Ü N TETÉSEK  
ÉS A K IT Ü N T E T É SSE L  J ÁRÓ PÉN ZJUTALOM

a/ SZOCIALISTA MAGYARORSZÁGÉRT ÉRDEMREND 18.000.- R
b/ MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ARANYKOSZORÚVAL

DÍSZÍTETT CSILLAGRENDJE 18.000.- R
c/ MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KARDOKKAL

DÍSZÍTETT CSILLAGRENDJE 14.000.- R
d/ MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG CSILLAGRENDJE 14.000.- R
e/ ÁPRILIS NEGYEDIKE ÉRDEMREND,

VÖRÖS CSILLAG ÉRDEMREND,
MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata 12.000.- R

f/ KIVÁLÓ SZOLGÁLATÉRT ÉRDEMREND,
MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata 10.000.- R

g/ MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata 8.000.- R

AZ ELN Ö K I TANÁCSI K IT Ü N T ETÉS TULAJDONOSA AZ A LÁ BBI 
NYUGDÍ JK IE G É S Z Í T ÉSR E, IL L E T Ő L E G  L E G K ISE B B  ÖSSZEGŰ 

N YU G D ÍJRA  JO G O SU L T :

- Nyugdíjkiegészítés LegkisebbKitüntetés megnevezése Nyugdíjkiegészítés havi összege/R/ nyugdíj

SZOCIALISTA MUNKA HŐSE 3.000.- 8.000.-
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
GYÉMÁNTOKKAL ÉKESÍTETT
ZÁSZLÓRENDJE 3.000.- 8.000.-
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HŐSE 3.000.- 8.000.-
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
ZÁSZLÓRENDJÉNEK GYÉMÁNTOK
KAL ÉKESÍTETT I. fokozata 3.000.- 8.000.-
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
ÉRDEMRENDJE 2.500.- 7.000.-
BÉKE ÉS BARÁTSÁG ÉRDEMREND 2.000.- 6.000.-
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZ
LÓRENDJE I. fokozat 2.000.- 6.000.-
MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEM
RENDJE 2.000.- 6.000.-
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG RUBI
NOKKAL ÉKESÍTETT ZÁSZLÓRENDJE 2.000.- 6.000.-
VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMREND 2.000.- 6.000.-

1 a. számú m elléklet
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Kitüntetés megnevezése Nyugdíjkiegészítés Legkisebb
havi összege /R/ nyugdíj

SZOCIALISTA HAZÁÉRT ÉRDEM
REND 2.000.- 6.000.-
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BABÉR
KOSZORÚVAL ÉKESÍTETT ZÁSZLÓ
RENDJE 1.700.- 6.000.-
MAGYAR SZABADSÁG ÉRDEMREND - 6.000.-
MUNKÁS-PARASZT HATALOMÉRT
EMLÉKÉREM - 6.000.-
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓ
RENDJE II. fokozat 1.700.- 6.000.-
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓ
RENDJE 1.400.- 6.000.-
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓ
RENDJE III. fokozat 1.400.- 6.000.-
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
KIVÁLÓ MŰVÉSZE 2.500.- 8.000.-
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
ÉRDEMES MŰVÉSZE 2.000.- 7.000.-

-  50  -

ÁBTL - 4.2 - 1 0  - 21/12/1988 /51



A BELÜ G YM IN ISZTÉRIU M  SZ ER V EIN EK  TESTN EV ELÉSI ÉS 
TÖ M EGSPORT-M OZGALM A F E JL E SZ T É SÉ B E N  ELÉRT 

K IEM ELK ED Ő  EREDM ÉN YEK E L ISM ER ÉSÉR E A LA PÍTO TT 
VÁ N DORSERLEG

A Vándorserleg méretei: 
magassága : 50 cm
a serleg felső átmérője : 25 cm
anyaga : ezüst
Rátét:
Első oldalon: A Magyar Népköztársaság címere 
Feliratok:
első oldalra: A Magyar Népköztársaság Belügyminiszte

rének vándorserlege a testnevelési és 
tömegsport-mozgalom fejlesztésében ki
emelkedő eredményeket elért belügyi 
szerv részére 

hátoIdalra: Védők:

A vándorserleg odaítélését végző bizottság:
Elnöke: BM oktatási és közművelődési csoportfőnök
Tagjai: BM személyzeti csoportfőnök-helyettes

BM oktatási és közművelődési csoportfőnök-helyettes
BM Határőrség Országos Parancsnokság törzsfőnöke 
/a parancsnok I. helyettese/
BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség 
Közművelődési és Ifjúsági Osztály vezetője

Az értékelést a hatályos BM Testnevelési és Tömegsport
programjában meghatározott feladatok végrehajtása során a 
tárgyévet követő év első negyedévében kell elvégezni és dön
tésre a személyügyi miniszterhelyettesnek felterjeszteni.

A vándorserleget ünnepélyes keretek között kell átadni a tárgy
évet követő év március 31.-ig. A vándorserleg elnyerése okle
véllel és pénzjutalommal jár.

2. számú melléklet
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A vándorserleg odaítélésével egyidőben a szerv személyi 
állománya részére a miniszteri keretből 80.000.- Ft. pénz
jutalom adható, amely a kiemelkedő egyéni sportteljesít
ményt elért és kiemelkedő sportszervezői tevékenységet 
végző elvtársak munkájának elismerésére használható fel. 
A pénzjutalom összegét meg kell határozni. A kifizetett 
pénzjutalomból jövedelemadót kell vonni.

A vándorserleggel a szervnek sporteszközei fejlesztésére 
50.000.- Ft. adható, melyet a BM Oktatási és Közművelődési 
Csoportfőnökség szükségleti tervében kell tervezni.
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3. szám ú m e llé k le t

D IC SÉRET-JU TA LO M

Adókulcs
mértéke

Bruttó
jutalom
összege

4. 500 5. 000 5.500

% Ny.jár 
10 %

45o 5oo 55o

Szja. 9oo 1 .0 0 0 1 . 100

2o % Nettó 3.150 3.500 3.85o

Ny.alap 3. 600 4.000 4. 400

Sz ja. 1.25o 1.375

25 % Nettó 3.25o 3.575

Ny.alap 3.750 4.125

Sz ja. 1. 500 1.650
3o % Nettó 3. 000 3. 300

Ny.alap 3.500 3.850

Sz ja. 1.925 

35 % Nettó 3.025
Ny.alap 3.575
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Adókulcs
mértéke

Bruttó 
jutalom 
összege

6.000 6.5oo 7.ooo 7.5oo 8.000 8.500 9.000 9.500

% Ny.jár
ló %

6oo 65o 7oo 75o 800 85o 9oo 95o

Szja. 1 .2oo 1.300 1.400 1.500 I.600 1.7oo 1 .800 1.9oo

2o % Nettó 4.200 4.550 4.900 5.25o 5.6oo 5.950 6.300 6.650

Ny.alap 4.800 5.2oo 5.600 6.000 6.400 6.800 7.200 7.6oo

Szja. 1.500 1.625 1.75o 1.875 2.000 2.125 2.250 2.375

25 % Nettó 3. 9oo 4.225 4.550 4.875 5.2oo 5.525 5.85o 6.175

Ny.alap 4.500 4.875 5.250 5.625 6.000 6.375 6.750 7.125

Szja. 1.800 1.950 2.100 2.250 2.4oo 2.550 2.700 2.85o

3o % Nettó 3.600 3.9oo 4.200 4. 5oo 4.800 5.100 5.400 5.7oo

Ny.alap 4.200 4.550 4.9oo 5.25o 5.600 5.950 6.300 6.650

Szja. 2.100 2.275 2.450 2.625 2.800 2.975 3.150 3.325

35 % Nettó 3.300 3.575 3.850 4.125 4.400 4.675 4.950 5.225
Ny.alap 3. 900 4.225 4.550 4.875 5.200 5.525 5.850 6.175

Szja. 2.340 2.535 2.730 2.925 3.120 3.315 3.510 3.705

39 % Nettó 3.060 3.315 3.570 3.825 4.080 4.335 4.590 4.845

Ny.alap 3.660 3.965 4.270 4.575 4.880 5.185 5.490 5.795

Szja. 3.080 3.300 3.520 3.74o 3.960 4.180
44 % Nettó 3.220 3.450 3.680 3.910 4.140 4.370

Ny.alap 3.920 4.200 4.480 4.760 5.040 5.320

Szja. 3.600 3.840 4 .080 4.320 4.560

48 % Nettó 3.150 3.360 3.570 3.780 3.990

Ny.alap 3.900 4.160 4.420 4.68o 4.940

Szja. 4.160 4.420 4.680 4.940
52 % Nettó 3.040 3.230 3.420 3.610

Ny. alap 3.840 4.080 4.320 4.560
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Adókulcs
mértéke

Bruttó
jutalom 8.000 
összege

8.500 9.000 9.500

Szja. 5.040 5.320

56 % Nettó 3.060 3.23o
Ny. alap 3.96o 4.180
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Adókulcs
mértéke

Bruttó
jutalom
összege

10.000 11.000 1 2.000 13.000 14.000 15.000 1 6.000 17.000

% Ny.járu
lék 
10 %

1.000 1.100 1 .2oo 1.300 1.4oo 1.5oo I.600 1.7oo

Szja. 2.ooo 2.2oo 2.4oo 2.600 2.8oo 3.000 3.200 3.4oo

2o % Nettó 7.ooo 7.7oo 8.4oo 9.loo 9.8oo lo.Soo 1 1.2oo 11.900

Ny.alap 8.000 8.3oo 9.6oo lo.4oo 11.200 12.000 12.8oo 13.6oo

Szja. 2.5oo 2.75o 3.000 3.25o 3.5oo 3.75o 4.ooo 4.25o

25 % Nettó 6.5oo 7.15o 7.8oo 8.45o 9. loo 9.75o lo.4oo ll.o5o

Ny.alap 7.5oo 8.25o 9.000 9.75o lo.Soo 1 1 . 2 5 0 12.ooo 12.75o

Szja. 3.ooo 3.3oo . 3.6oo 3.9oo 4.2oo 4.5oo 4.8oo 5. loo
3o % Nettó jut. 6.000 6.600 7.2oo 7.8oo 8.4oo 9.000 9.6oo lo.2oo

Ny.alap 7.ooo 7.7oo 8.4oo 9. loo 9.8oo lo.5oo 1 1.2oo 1 1 .9oc

Szja. 3.5oo 3.85o 4.2oo 4.55o 4.9oo 5.25o 5.60c 5.95o
35 % Nettó jut. 5.5oo 6.o5o 6.600 7.15o 7.7oo 8.25o 8.80c 9.350

Ny.alap 6.5oo 7.15o 7.8oo 8.45c 9. loo 9.75o lo.4co ll.uSo

Szja. 3.9oo 4.29o 4.68o 5.o7o 5.46o 5.85o 6.24o 6.63o

39 % Nettó jut. 5.1oo 5.61o 6.120 6.63o 7.14o 7.65o 8.I60 3.67o
Ny.alap 6. loo 6.71o 7.32o 7.93o 8.54o 9.15o 9.760 lo.37o

Szja. 4. 400 4.84o 5.28o 5.72o 6.I60 6.600 7.o4o 7.4Gc

44 % Nettó jut. 4.6oo 5.o6o 5.520 5.98o 6.44o 6. 9oo 7.36o 7.82o
Ny.alap 5.6oo 6 .160 6.72o 7.28o CO O 8. 4oo 8.D60 9.52o
Szja. 4.8oo 5.28o 5.76o 6.24o ó.72o 7.2oo 7.68o 8.I60

48 % Nettó jut. 4.2oo 4.62o 5.o4c 5.46o 5.S3o 6. 3oo 6.72o 7.14o
Ny.alap 5.2oo 5.72o 6.24o 6.7 60 7.28o 7.8oo 8.32o 8.84o

Szja. 5.2oo 5.72o 6.24o 6.76o 7.28o 7.8oo 8.32o 8.340

52 % Néttó jut. 3.3oo 4.18o 4.56o 4.94o 5.32o 5.7oo 6.080 6.46o
Ny.alap 4.8oo 5.28o 5.76o 6.240 6.72o 7.2oo 7.68o 8.I60
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Adókulcs
mértéke

Bruttó 
jutalón 
összege

lo.ooo 11.000 1 2.ooo 13.ooo 14.000 15.ooo I6.000 17.ooo

Szja 5.6oo 6.16o ő.72o 7.28o 7.84o 8.4oo 8.96o 9.520

56 % Nettó 3.4oo 3.74o 4.o8o 4.42o 4.76o 5.1oo 5.44o 5.78o

Ny.alap 4.4oo 4.84o 5.28o 5.72o 6.I60 6.600 7.o4o 7.48o

Szja. 6.000 6.600 7.2oo 7.8oo 8.4oo 9.000 9.6oo lo.2oo

6o % Nettó 3.000 3.3oo 3.6oo 3.9oo 4.2oo 4.5oo 4.8oo 5. loo

Ny. alap 4.000 4.4oo 4.8oo 5.2oo 5.6oo 6.000 6.4 00 6.S00
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Adókulcs Bruttó
jutalom
összege I8.000 19.ooo 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.ooo

% Ny. járulék 
lo %

I.800 1 .9oo 2.000 2.I00 2.2oo 2.3oo 2.4oo 2.5oo

Szja. 3.6oo 3.8oo 4.000 4.2oo 4.4oo 4.6oo 4.8oo 5.000

2o % Nettó 12.6oo 13.3oo 14.000 14.7oo 15.4oo I6.I00 16.800 17.5oo
Ny.alap 14.4oo 15.2oo I6.000 16.800 17.6oo 18.4oo 19.2oo 2o.ooo

Szja. 4.5oo 4.75o 5.ooo 5.25o 5.5oo 5.75o 6.000 6.25o
25 % Nettó 11.7oo 12.35o 13.000 13.65o 14.3oo 14.95o 15.6oo 16.25o

Ny.alap 13.5oo 14.25o 15.000 15.75o 16.5oo 17.25o I8.000 18.75o

Szja. 5.4oo 5.7oo 6.000 6.3oo 6.600 6.9oo 7.2oo 7.5oo
3o % Nettó I0.800 11.4oo 12.ooo 1 2.6oo 13.200 13.8oo 14.4>o 15.ooo

Ny.alap 12.6oo 13.3oo 14.000 14.7oo 15.4oo I6.I00 16.800 17.5oo

Szja. 6.3oo 6.65o 7.000 7.35o 7.7oo 8.o5o 8.4oo 8.75o
35 % Nettó 9.9oo lo.45o ll.ooo 11.55o 1 2.1oo 12.65o 13.2oo 13.75o

Ny.alap 11.700 12.350 13.000 13.65o 14.3oo 14.95o 15.6oo 16.25o

Szja. 7.o2o 7.41o 7.8oo 8.19o 8.58o 8.97o 9.36o■ / 9.75o
39 % Nettó 9.18o 9.69o lo.2oo lo.71o 1 1.22o 11.730 12.24o 12.750

Ny.alap lo. 9 80 11.59o 12.2oo 12.81o 13.42o 14.o3o 14.64o 15.25o

Szja. 7.92o 8.36o 8.800 9.24o 9.68o lo.l2o lo.56o 11.000
44 % Nettó 8.28o 8.74o 9.2oo 9.66o 1o .12o lo.58o ll.o4o 11.5oo

Ny.alap I0.080 lo.64o 1 1.2oo 11.76o 12.32o 1 2.88o 13.44o 14.000

Szja. 8.64o 9.12o 9.6oo I0.080 lo.56o ll.o4o 11.520 1 2.ooo
48 % Nettó 7.56o 7.98o 8.4oo 8.82o 9.24o 9.66o I0.080 ,lo.5oo

Ny.alap 9.36o 9,88o lo.4oo lo.92o 11.44o 11.96o 12.48o 13.ooo

Szja. 9.36o 9.88o lo.4oo lo.92o 11.44o 11.96o 12.48o 13.000
52 % Nettó 6.84o 7.22o 7.6oo 7.98o 8.36o 8.74o 9.12o 9.5oo

Ny.alap 8.64o 9.12o 9.6oo I0.080 lo.56o ll.o4o 11.520 1 2.ooo
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¿dókulcs Bruttó
jutalcm
összege

I8.000 19.ooo 2o.ooo 21.000 22.ooo 23.000 24.000 25.000

Szja. I0.080 lo.64o 1 1.2oo 11.76o 12.32o 1 2.88o 13.44o 14.000

56 % Nettó 6.12o 6.46o 6.800 7.14o 7.48o 7.82o 8.I60 8.5oo

Ny. alap 7.920 8.36o 8 .8 0 0 9.24o 9.68o lo.l2o lo.56c 11.000

Szja. I0.800 11.4oo 1 2.ooo 1 2.6oo 13.2oo 13.8oo 14.4oo 15.000

6o % Nettó 5.4oo 5.7oo 6.000 6.3oo 6.600 6.9oo 7.2oo 7.5oo

Ny.alap 7.2oo 7.6oo 8.000 8.4oo 8.800 9.2oo 9.6oo lo.ooo
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Adókulcs
mértéke

Bruttó
jutalom 26.000 27.ooo 28.ooo 29.ooo 3o.ooo 31.000

% Ny.járulék 
lo %

2.6oo 2.7oo 2.8oo 2.9oo 3.000 3.I00

Szja. 5.2oo 5.4oo 5.600 5.8oo 6.000 6.2oo
2o % Nettó 18.2oo 18.9oo 19.6oo 2o.3oo 2I.000 21.700

N̂ r. alap 2o.8oo 21.600 22.400 23.200 24.000 24.8oo

Szja. 6.5oo 6.75o 7.000 7.25o 7.5oo 7.75o
25 % Nettó 16.9oo 17.55o 18.2oo 18.85o 19.5oo 2o.l5o

Ny.alap 19.5oo 2o.25o 21.ooo 21.75o 22.500 23.25o

Szja. 7.8oo 8.I00 8.4oo 8.7oo 9.000 9.3oo

3o % Nettó 15.6oo 16.2oo 16.800 17.4oo I8.000 18.600

Ny.alap 18.2oo 18.9oo 19.6oo 2o.3oo 21.ooo 21.7oo

Szja. 9.1oo 9.45o 9.8oo 1o.15o lo.5oo lo.85o

35 % Nettó 14.3oo 14.35o 15.4oo 15.95o 16.5oo 17.o5o

Ny.alap 16.9oo 17.55o 18.2oo 18.85o 19.5oo 2o.l5o

Szja. 1o .14o lo.53o lo.92o 11.310 11.700 12.o9o

39 % Nettó 13.26o 13.77o 14.28o 14.79o 15.3oo 15.81o
Ny.alap 15.86o 16.47o 17.o8o 17.69o 18.3oo 18.91o

Szja. 11.44o 11.88c 12.32o 12.76o 13.2oo 13.64o

44 % Nettó 11.96o 12.420 12.88o 13.34o 13.8oo 14.26o
Ny.alap 14.56o 15.12o 15.680 16.24o 16.800 17.36o

Szja. 12.48o 12.96o 13.44o 13.92o 14.4oo 14.88o

48 % Nettó lo.92o 11.34o 11.76o 12.18o 12.6oo 13.o2o
Ny.alap 13.52o 14.o4o 14.56o 15.o8o 15.6oo 16.120

Szja. 13.52o 14.o4o 14.56o 15.o8o 15.6oo 16.12o
52 % Nettó 9.88o lo.26o lo.64o ll.o2o 11.4oo 11.78o

Ily. alap. 12.48o 12.96o 13.44o 13.92o 14.4oo 14.88o
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Adókulcs
mértéke

Bruttó 
jutalón 26.ooo 27.ooo 28.000 29.000 30.000 31.000

Szja. 14.56o 15.12o 15.68o 16.24o 16.800 17.36o
56 % Nettó 8.34o 9.18o 9.52o 9.36o lo.2oo lo.54o

Ny.alap 11.44o 11.83o 12.32o 12.76o 13.2oo 13.640

Szja. 15.6oo 16.2oo 16.800 17.4oo I8.000 18.600

6o % Nettó 7.8oo 8. loo 8.4oo 8.7oo 9.000 9.3oo

Ny.alap lo.4oo I0.800 11.200 II.600 12.ooo 12.4oo
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Adókulcs
mértéke

Bruttó
jutalom 32.ooo 33.000 34.000 35.000

% Ny.járulék 
■lo % 3.2oo 3.3oo 3. 4oo 3.5oo

Szja. 6.4oo 6.600 6.800 7.000

2o % Nettó jut. 22.4oo 23.1oo 23.8oo 24.5oo
Ny.alap 25.6oo 26.4oo 27.2oo 28.000

Szja. 8.000 8.25o 8.5oo 8.75o
25 % Nettó jut. 2o.8oo 21.450 22.1oo 22.750

Ny.alap 24.ooo 24.75o 25.5oo 26.25o

Szja. 9.6oo 9.9oo lo.2oo lo.5oo
3o % Nettó jut. 19.2oo 19.8oo 2o.4oo 2 1.ooo

Ny. alap 22.4oo 23.100 23.8oo 24.5oo

Szja. 1 1.2oo 11.55o 11.900 12.25o
35 % Nettó jut. 17.6oo 18.15o 18.7oo 19.25o

Ny.alap 2o.8oo 21.45o 22.1oo 22.75o

Szja. 12.48o 12.87o 13.26o 13.65o

39 % Nettó jut. 16.32o 16.83o 17.34o 17.85o
Ny.alap 19.52o 2o.13ó 2o.74o 21.350

Szja. 14.o8o 14.52o 14.96o 15.4oo
44 % Nettó jut. 14.72o 15.18o 15.64o I6.I00

Ny.alap 17.92o 18.48o 19.o4o 19.6oo

Szja. 15.36o 15.84o 16.32o 16.800

48 % Nettó jut. 13.44o 13.86o 14.28o 14.7oo
Ny. alap. 16.64o 17.16o 17.68o 18.2oo

Szja 16.64o 17.16o 17.68o 18.2oo
52 % Nettó jut. 12.16o 12.54o 12.92o 13.3oo

Ny.alap 15.36o 15.84o 16.32o 16.800
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Adókulcs
mértéke

Bruttó
jutalom 32.ooo 33.ooo 34.ooo 35.ooo

Szja. 17.92o 18.48o 19.o4o 19.6oo
56 % Nettó jut. lo.33o 11.22C 11.56o 1 1 . 9 0 0

Ny.alap. 14.o8o 14.52o 14.96o 15.4oo

Szja. 19.2oo 19.8oo 2o.4oo 2 1 . 0 0 0

6o % Nettó jut. 9.6oo 9.9oo lo.2oo lo.5oo
Ny. alap 12.8oo 13.2oo 13.6oo 14.ooo
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4. számú melléklet

A K ITÜ N TETÉSEK  V ISELÉSÉN EK  SO RREN D JE

1. SZOCIALISTA MUNKA HŐSE
2. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG gyémántokkal ékesített ZÁSZLÓ

REN D JE
-  Magyar Népköztársaság Zászlórendjének gyémántokkal ékesített 

I. fokozata
3. M AGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HŐSE
4. MAGYAR N ÉPKÖZTÁRSASÁG ÉRDEM REN D JE
5. BÉK E  ÉS BARÁTSÁG ÉRDEMREND
6. MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMREND
7. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG rubinokkal ékesített ZÁSZLÓ- 

REN DJE
-  Magyar Népköztársaság Zászlórendje I. fokozata

8. SZO CIALISTA HAZÁÉRT ÉRDEMREND
9. Magyar Népköztársasági Érdemrend I. fokozata

10. Kossuth Érdemrend I. osztálya
11. VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMREND
12. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG babérkoszorúval ékesített ZÁSZLÓ

REN D JE
-  Magyar Népköztársaság Zászlórendje II. fokozata

13. MAGYAR N ÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓRENDJE
-  Magyar Népköztársaság Zászlórendje III. fokozata

14. Magyar Népköztársasági Érdemrend II. fokozata
15. Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata
16. Kossuth Érdemrend II. osztálya
17. Munkás- Paraszt Hatalomért Emlékérem
18. SZOCIALISTA M AGYARORSZÁGÉRT ÉRDEMREND
19. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG aranykoszorúval díszített CSILLAG- 

REN DJE
20. MAGYAR N ÉPKÖZTÁRSASÁG kardokkal díszített CSILLAG- 

R EN D JE
21. Á P R IL IS  N EG YED IKE ÉRDEMREND
22. MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata

-  Munka Érdemrend
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23. M AGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG CSILLA G REN D JE
24. VÖRÖS CSILLA G  ÉRDEMREND
25. Magyar Munka Érdemrend arany fokozata
26. Magyar Népköztársasági Érdemrend III. fokozata
27. Kossuth Érdemrend III. osztálya
28. Magyar Népköztársaság Zászlórendje IV. fokozata
29. Magyar Népköztársasági Érdemrend IV. fokozata
30. Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozata
31. Magyar Munka Érdemrend ezüst fokozata
32. Magyar Népköztársaság Zászlórendje V. fokozata
33. Magyar Népköztársasági Érdemrend V. fokozata
34. MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata

-  „Szocialista M unkáért” Érdemérem
35. KIVÁLÓ SZO LGÁ LA TÉRT ÉRDEMREND

-  Kiváló Szolgálatért Érdemérem
36. Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata
37. Magyar Munka Érdemrend bronz fokozata
38. Magyar Népköztársasági Sportérdemérem arany fokozata
39. MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata

-  Munka Érdemérem
-  Szolgálati Érdemérem

40. Magyar Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozata
41. Magyar Munka Érdemérem
42. Magyar Népköztársasági Sportérdemérem ezüst fokozata
43. Magyar Népköztársasági Érdemérem bronz fokozata
44. Magyar Népköztársasági Sportérdemérem bronz fokozata
45. „48-as Díszérem”
46. Tanácsköztársasági Emlékérem

47. Felszabadulási Jubileum i Emlékérem
-  a Köztársasági Elnök elismerésének (arany, ezüst, bronz) Koszo

rú ja  (Jobb oldalon kell viselni!)

48. M AGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SPORTÉRDEM ÉREM  arany foko
zata

49. M AGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SPORTÉRD EM ÉREM  ezüst foko
zata

50. M AGYAR N ÉPKÖZTÁRSASÁG SPORTÉRD EM ÉREM  bronz foko
zata
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51. SZOLGÁ LATI ÉRDEM ÉREM 40 év után, vagy 3500 repült óra után, 
vagy 3500 ejtőernyős ugrás után

52. HONVÉDELMI ÉRDEM ÉREM  40 év után
53. HAZA SZOLGÁ LATÁÉRT ÉRDEM ÉREM  arany fokozata
54. FEG Y V ERBA R Á TSÁ G ÉRT ÉRDEM ÉREM  arany fokozata
55. SZOLGÁLATI ÉRDEM ÉREM  35 év után, vagy 3000 repült óra után, 

vagy 3000 ejtőernyős ugrás után
56. HONVÉDELMI ÉRDEM ÉREM 35 év után
57. HAZA SZOLGÁ LATÁÉRT ÉRDEM ÉREM  ezüst fokozata
58. FEG Y V ERBA R Á TSÁ G ÉRT ÉRDEM ÉREM  ezüst fokozata
59. SZOLGÁLATI ÉRDEM ÉREM  30 év után, vagy 2500 repült óra után, 

vagy 2500 ejtőernyős ugrás után
60. HONVÉDELMI ÉRDEM ÉREM  30 év után
61. HAZA SZOLGÁ LATÁÉRT ÉRDEM ÉREM  bronz fokozata
62. FEG YV ERBA RÁ TSÁ G ÉRT ÉRDEM ÉREM  bronz fokozata
63. SZOLGÁ LATI ÉRDEM ÉREM  25 év után, vagy 2000 repült óra után, 

vagy 2000 ejtőernyős ugrás után
-  800 repült óra után

64. HONVÉDELMI ÉRDEM ÉREM  25 év után
65. SZOLGÁLATI ÉRDEM ÉREM  20 év után, vagy 1500 repült óra után, 

vagy 1500 ejtőernyős ugrás után
-  550 repült óra után 

66. HONVÉDELMI ÉRDEM ÉREM  20 év után
67. SZOLGÁLATI ÉRDEM ÉREM  15 év után, vagy 1000 repült óra után, 

vagy 1000 ejtőernyős ugrás után
-  350 repült óra után

68. HONVÉDELMI ÉRDEM ÉREM 15 év után
69. SZOLGÁLATI ÉRDEM ÉREM  10 év után, vagy 500 repült óra után, 

vagy 500 ejtőernyős ugrás után
-  200 repült óra után

70. HONVÉDELMI ÉRDEM ÉREM  10 év után
71. KÖZBIZTONSÁGI ÉREM  arany fokozata
72. TŰZBIZTON SÁGI ÉREM arany fokozata
73. KÖZBIZTON SÁGI ÉREM ezüst fokozata
74. TŰZBIZTONSÁGI ÉREM ezüst fokozata
75. KÖZBIZTONSÁGI ÉREM  bronz fokozata
76. TŰZBIZTONSÁGI ÉREM bronz fokozata
77. K ISZ  ÉRDEM ÉREM
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78. IF JÚ SÁ G É R T  ÉRDEM ÉREM
79. G Y ERM EK EK ÉRT ÉRDEM ÉREM
80. Á RVÍZVÉD ELEM ÉRT ÉREM
81. KIVÁLÓ MUNKÁÉRT kitüntető jelvény.

M egjegyzés:

A kisbetűkkel írt kitüntetések hordhatók, de adományozásra már nem 
kerülnek.
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A fegyveres erők és testületek miniszterei által adományozott 
kitüntetések viselési sorrendje:

(bal oldalon)

-  Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata
-  Fegyverbarátságért Érdemérem arany fokozata
-  Szolgálati Érdemérem 40 év után
-  Szolgálati Érdemérem 35 év után
-  Szolgálati Érdemérem 30 év után
-  Szolgálati Érdemérem 25 év után
-  Haza Szolgálatért Érdemérem ezüst fokozata 
-  Fegyverbarátságért Érdemérem ezüst fokozata
-  Szolgálati Érdemérem 20 év után
-  Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozata
-  Fegyverbarátságért Érdemérem bronz fokozata
-  Szolgálati Érdemérem 15 év után
-  Szolgálati Érdemérem 10 év után
-  Közbiztonsági Érem arany fokozata
-  Tűzbiztonsági Érem arany fokozata
-  Közbiztonsági Érem ezüst fokozata
-  Tűzbiztonsági Érem  ezüst fokozata
-  Közbiztonsági Érem bronz fokozata
-  Tűzbiztonsági Érem  bronz fokozata
-  Árvízvédelemért Érem

Érmek, jelvények viselési sorrendje:
(jobb oldalon, a szolgálati jelvények után)

-  Köztársasági Elnök Elismerésének arany, ezüst, bronz koszorúja
-  Magyar Partizán Emlékérem
-  „Ságvári Endre” Emlékérem
-  Kiváló Ifjúsági Vezető Érem
-  Kiváló Úttörővezető Érem
-  Aranykoszorús K ISZ  Jelvény
-  Munkásőri Jelvény
-  Egyetemi (főiskolai) jelvény
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-  BM  Akadémiai jelvény
-  HM Akadémiai jelvény
-  BM Kun Béla Tiszthelyettesképző Iskola jelvény
-  Kiváló orvos (gyógyszerész) jelvény
-  Repülőgépvezetői jelvény (arany 1-es, arany 2-es)
-  Repülő Műszaki jelvény (ezüst 1-es, ezüst 2-es)
-  Vízirendészeti Vizsgafokozati jelvény (arany, ezüst, bronz)
-  Árvízvédelmi jelvény
-  Kiváló M unkáért kitüntető jelvény
-  Kiváló Társadalm i M unkáért Érem
-  Kiváló Dolgozó jelvény
-  Kiváló Rendőr jelvény
-  Kiváló Határőr jelvény
-  Kiváló Tűzoltó jelvény
-  Önkéntes Tűzoltó Szolgálati Érem
-  Kiváló gépkocsivezetői jelvény (1., 2., 3. osztály)
-  Balesetm entes Közlekedésért jelvény (I., II., III. fok.)
-  „K ilián” Haditorna jelvény
-  Díszszemle jelvény

(A külföldi kitüntetések -  bal oldalon -  a hazai kitüntetések után vi- 
selendők.)
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szerv megnevezése

5. számú melléklet 

K itöltés után titkos!

J A V A S L A T

............................  kitüntetésre, jutalm azásra

Név: .................................................. r. fok ......................  személyi  sz.: ..,

Születési hely: ..................................... anyja neve:..................................

BM szolg, kezdete: ......................................  párttagság kelte:.................

Milyen párt-, ill. társadalmi funkciója van (választott testü le t):

Beosztásának pontos megnevezése: .....................................  m ióta:

Utolsó soron kívüli előléptetése (év, hó, nap): ...............................

Utolsó jutalm azása (év, hó, nap ): .........................................................

A jutalm azó és a jutalom  pontos megnevezése: ...........................

Soron kívüli kitüntetései (évszám m egjelölésével):

A javasolt kitüntetés, vagy jutalom  megnevezése:
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I n d o k l á s :

hó

Javaslom :

vezető parancsnok

illetékes pártszerv és 
tömegszervezet titkára

, 19.......  év

E gyetértek:

parancsnok

A m intát: -  NET kitüntetési alapjavaslathoz

-  év közbeni egyedi elismerés kezdeményezéséhez 

+  lakcím  és adóelőleg %  feltüntetése.
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6. számú melléklet

HATÁROZAT- ÉS PARANCSMINTÁK

-  73 -
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1. sz. példány

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ G YM IN ISZTERÉN EK

................................. számú

P A R A N C S A
a  s z e m é l y i  á l l o m á n y r a  v o n a t k o z ó l a g

Budapest, 19.......  év     hó   nap

ADOMÁNYOZÁS: a Belügyminisztérium állományában végzett eredmé
nyes m unkája elism eréseként 55. születésnapja alkalmából

ARANYTÖR emléktárgyat

adományozok

..................................................................... (személyi sz., anyja neve)
részére.

B eo .: BM O RFK (II/I- 2) Külföldieket Ellenőrző Osztály.

aláírás:

belügyminiszter

Készült: 3 példányban.
K ap ja : 1 példány irattár,

2 példány BM Szem. Csfség 2-es Osztály,
3 példány BM O RFK Igrend. Csfség.

Előadó:

Gépelte:
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1. sz. példány

A M AGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  

BELÜ G YM IN ISZTER -H ELYETTESÉN EK

..................................  számú

P A R A N C S A
a  s z e m é l y i  á l l o m á n y r a  v o n a t k o z ó l a g

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

ADOMÁNYOZÁS: -  a belügyminiszter megbízásából -  a Belügym inisz
térium állom ányában végzett eredményes m unkája elism e
réseként, nyugállományba helyezése alkalmából

DÍSZ TŐR em léktárgyat

adományozok:

................................................................... (személyi sz., anyja neve)
részére.

B eo .: BM O RFK Bűnügyi Csoportfőnökség állományába, 
alosztályvezető.

a lá írás: 

miniszterhelyettes

Készült: 3 példányban.
K ap ja : 1 példány irattár,

2 példány BM Szem. Csfség 2-es Osztály,
3 példány BM O RFK Bü. Csfség.

Előadó:

G épelte:
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1. sz. példány

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  

BELÜ G YM IN ISZTER -H ELYETTESÉN EK

..................................  számú

P A R A N C S A
a  s z e m é l y i  á l l o m á n y r a  v o n a t k o z ó l a g

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

D ICSÉRETBEN  ÉS JUTALOM BAN R ÉSZ ESÍTEM : -  a belügyminiszter 
megbízásából -  az 1971. évi 10. sz. tvr. 31. § (1) bekezdése 
alapján, a szolgálat példamutató teljesítéséért:

19 000,-  Ft

.......................................................................  (személyi sz., anyja neve)

Adókulcs: 48%.

B eo .: Budapesti Rendőr-főkapitányság állományába, 
alosztályvezető.

aláírás:

miniszterhelyettes

Készült: 4 példányban.
K ap ja : 1 példány irattár,

2 példány BM Szem. Csfség 2-es Osztály,
3 példány B R FK ,
4 példány ........................  BMh. Titk.

Előadó:

Gépelte:
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1. sz. példány

BM ...................................................................... CSOPORTFŐNÖKÉNEK

  ....................... számú

P A R A N C S A
a  s z e m é l y i  á l l o m á n y r a  v o n a t k o z ó l a g

Budapest, 19.......  év    hó   nap

JU TA LM A ZÁ S: -  a belügyminiszter megbízásából -  a Belügym iniszté
rium állom ányában végzett eredményes m unkája elism eré
séül 5400 F t értékű CERTINA óra tárgyjutalom ban részesí
tem :

................................................................... (személyi sz., anyja neve)

Adókulcs: 44%.

B eo .: BM O RFK Közbiztonsági és Közlekedési Csoportfő
nökség.

aláírás:

csoportfőnök

Készült: 2 példányban.
K ap ja : 1 példány irattár,

2 példány BM Szem. Csfség 2-es Osztály.

Előadó:

G épelte:
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1. sz. példány

A BUD APESTI REN DŐR-FŐKAPITÁNYSÁG V EZETŐ JÉN EK

................................. számú

P A R A N C S A
A SZ EM ÉLY I ÁLLOMÁNYRA VONATKOZÓLAG 

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

KITÜ N TETEM : -  a belügyminiszter megbízásából -  55. születésnapja 
alkalm ából -  a

KÖZBIZTONSÁGI ÉREM  arany fokozatával:

.................................................. elvtársat (személyi sz., anyja neve)

a Magyar Optikai Művek igazgató-helyettesét.

Lakcím e: ..................................................................................... ...................

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya veze
tő jének felterjesztése alapján.

a lá írás: 

főkapitány

M egjegyzés: -  BM nyugdíjasnak hasonlóan fel kell tüntetni 
a lakcím ét,

-  amennyiben a társadalmi segítő nyugdíjas, 
a parancson azt is jelezni kell.

Készült: 3 példányban.
K ap ja : 1 példány irattár,

2 példány BM Szem. Csfség 2-es Osztály,
3 példány B R F K

Előadó:

Gépelte:
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1. sz. példány

A BARAN YAI M EG YEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  

V EZETŐ JÉN EK

................................. számú

P A R A N C S A
a  s z e m é l y i  á l l o m á n y r a  v o n a t k o z ó l a g

Budapest, 19........  év   hó   nap

K ITÜ N TETEM : -  a belügyminiszter megbízásából -  a Fegyveres Erők 
Napja alkalm ából, a Belügyminisztérium állományában vég
zett eredményes m unkája elismeréseként, a

HAZA SZOLGÁ LATÁÉRT ÉRDEM ÉREM  

arany fokozatával:

.......................................................................  (személyi sz., anyja neve)

B eo .: Baranya megyei Rendőr-főkapitányság Pécsi RK, 
járőrvezető.

aláírás:

főkapitány

Készült: 3 példányban.
K ap ja : 1 példány Irattár,

2 példány BM Szem. Csfség 2-es Osztály,
3 példány Pécsi RK.

Előadó:

Gépelte:
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MAGYAR SZOCIALISTA M UN KÁSPÁRT 

........................................................ BIZO TTSÁ GA

Szám;

H A T Á R O Z A T

EREDM ÉNYES TÁRSADALM I M UNKÁJÁNAK ELISM ERÉSÉÜ L 

3500 F t értékű tárgyjutalom ban
részesítem

.................................................................................  (név, személyi szám, anyja neve)

Adókulcs: ............ %

További m unkájához sok sikert és jó  egészséget kívánok.

Budapest, 1988. április 4.

(PB tikár)

Készült: 3 példányban.
K ap ja : 1 példány Irattár (a PB, illetve a társadalmi szervnél),

2 példány a jutalm azott vezetője,
3 példány a BM Szem. Csfség 2-es Osztály.

Megjegyzés: a határozat okiratként kezelendő, és a BM IV/I- 2. Osztá
lyon az állom ányparancsokra vonatkozó szabályok szerint 
archiválandó.
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(szerv)

Szám:

H A T Á R O Z A T

EREDM ÉNYES M UNKÁJA ELISM ERÉSÉÜ L D ICSÉRETBEN  ÉS 

5000,-  F t PÉN ZJUTALOM BAN
részesítem

.................................................................................  (név, személyi szám, anyja neve)

Adókulcs: ............ %

További m unkájához sok sikert és jó  egészséget kívánok.

Budapest, 1988. március 10.

(vezető aláírása)

Készült: 2 példányban.
K ap ja : 1 példány Irattár,

2 példány BM Szem. Csfség 2-es Osztály.

Megjegyzés: határozatot azok a vezetők adhatnak ki, akiknek nincs állo- 
mányparancs-kiadási joguk.
A határozat okiratként kezelendő és az állom ányparancsokra 
vonatkozó szabályok szerint archiválandó.
A határozat száma a szerv állom ányparancs-szám án kerül 
kiadásra.
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7. számú melléklet

A nyugdíjjárulék m értéke 1984. január 1-től 1987. decem ber 31-ig

0-  2 100 Ft-ig 3%
2 101-  2 600 Ft-ig 4%
2 601-  3 300 F t-ig 5%
3 301-  4 300 F t-ig 6%
4 301-  5 300 F t-ig 7%
5 301-  6 300 F t-g 8%
6 301-  7 300 Ft-ig 9%
7 301-  8 300 Ft-ig 11%
8 301- 10 300 Ft-ig 12%

10 301- 12 300 Ft-ig 13%
12 301- 14 300 Ft-ig 14%
14 301- 15%

Ennek alapján a társadalombiztosítási ellátások alapjaként a következő 
összegeket kell figyelembe venni:

15 000 - Ft-os jutalomösszegnél 17 647
14 000 Ft-os jutalomösszegnél 16 471
13 000 - Ft-os jutalomösszegnél 15 294
12 000 - Ft-os jutalomösszegnél 13 953
11 500 - Ft-os jutalomösszegnél 13 372
11 000 - Ft-os jutalomösszegnél 12 791
10 500 - Ft-os jutalomösszegnél 12 069
10 000 - Ft-os jutalomösszegnél 11 494
9 500 - Ft-os jutalomösszegnél 10 920
9 000 - Ft-os jutalomösszegnél 10 227
8 500 - Ft-os jutalomösszegnél 9 659
8 000 - Ft-os jutalomösszegnél 9 091
7 500 - Ft-os jutalomösszegnél 8 523
7 000 - Ft-os jutalomösszegnél 7 865
6 500 - Ft-os jutalomösszegnél 7 143
6 000 - Ft-os jutalomösszegnél 6 593
5 500 - Ft-os jutalomösszegnél 5 978
5 000 - Ft-os jutalomösszegnél 5 435
4 500 - Ft-os jutalomösszegnél 4 839
4 000 - Ft-os jutalomösszegnél 4 301
3 500 - Ft-os jutalomösszegnél 3 723
3 000 - Ft-os jutalomösszegnél 3 158
2 500 - Ft-os jutalomösszegnél 2 632
2 000 - Ft-os jutalomösszegnél 2 062
1 500 - Ft-os jutalomösszegnél 1 546
1 000 - Ft-os jutalomösszegnél 1 031
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