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 ' .

A Belügyminisztérium Határőrség személyi állománya számára a 
katonai és politikái kiképzésben való helytállásáért, a 
fegyelem megszilárdítása és az ellenség elleni harcban tanú
sított bátor kiállás magas szintre való emelése érdekében 
" Kiváló Határőr " jelvényt rendszeresítek.

" Kiváló Határőr " jelvénnyel lehet kitüntetni és okirattal 
ellátni azt a harcost, tisztest, tiszthelyettest és tisztet, 
aki:

1. / Az államhatár őrzése során szolgálatát a szabályzat szerint
éberen ellátva határsértőt fogott el és az elfogás során 
bátor, önfeláldozó magatartást tanúsított.

2. / Népköztársaságunk államhatárának őrzése során mint járőr
tagja, vagy járőrparancsnok szolgálat ellátásában huza
mosabb időn át példamutató, fegyelmezett magatartást tanú
sított, szolgálatát mindig éberen látta el. A katonai
politikai kiképzésben kiváló eredményt ért el, a belrend 
ellátásában, a fegyverzet és az egyéni felszerelése meg
óvásában és tisztántartásában élenjárt.

3./ Politikai nevelőmunkában, vagy valamilyen szakszolgálati 
ágban kimagasló érdemeket szerzett és szakmunkájával 
kiemelkedően segítette a határőrizet jobb ellátását.

4./ A parancsnoki beosztásban lévők részére odaítélhető abban 
az esetben, ha: az alárendeltségéhez tartozó szervek er
kölcsi - politikai, fegyelmi állapota kimagasló, valamint 
a kiképzés katonai és politikai eredményei kiválónak minő
sített.

A " Kiváló Határőr " jelvényt egy személynek több esetben is 
lehet adományozni. A jelvényt és az okiratot a Határőrség 
Országos Parancsnoka adományozza.

A " Kiváló Határőr " jelvénnyel kitüntetettek minősítési lap
jára rá kell vezetni a kitüntetést és előléptetéseknél - 
jutalmazásoknál ezeket figyelembe kell vonni.
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A párt és KISz. szervezetek, valamint a politikai csoportfő
nökség beosztottai tegyék feladatukká, hogy a jelvény viselé
sére jogosultak közötti politikai munkát elmélyülten úgy 
végezzék, hogy ezáltal is elősegítsék a katonai és politikai 
munka színvonalának emelését.

A ” Kiváló Határőr ” jelvény viselőinek jó munkája, példamutató 
magatartása követendő példa legyen a személyi állomány előtt.

Leszerelés után a jelvény a kitüntetett birtokában marad. 
Azoktól a személyektől,  akik valamely oknál fogva a "Kiváló 
Határőr " jelvény viselésére méltatlanokká válnak, a kitün
tetést vissza kell vonni. A kitüntetés visszavonására - a 
parancsnok felterjesztése alapján - a Határőrség Országos 
Parancsnoka jogosult. A visszavonásról a kitüntetésre érdem
telenné vált személyt írásos parancsban kell értesíteni.

Jelen parancsommal egyidőben a Belügyminiszter Helyettesének 
1956 július 8-án kelt 16. sz. parancsát hatályon kívül 
helyezem.

 Biszku Béla sk.
 . belügyminiszter.

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
BM. Személyzeti Osztály,
Határőrség 20 pld.
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