
B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M SZ IG O RÚ A N  T IT K O S !

Szám: 10- 22/18/1986.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
B ELÜGYMINISZTERÉNEK 

18/1986. számú 
P A R A N C S A

a 8/1984. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott 
Kitüntetési és Elismerési Szabályzat egyes rendelkezéseinek 

módosításáról és kiegészítéséről

Budapest, 1986. évi július hó 23-án.

A 8/1984. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott Kitünte
tési és Elismerési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 
egyes rendelkezéseinek módosítására és kiegészítésére

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A Szabályzat a parancs mellékletét képező rendelkezések 
szerint módosul, illetve kiegészül.

2. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba, a melléklet ren
delkezéseit az 1986. január 1-től kiadásra kerülő elismeré
seknél alkalmazni kell. A parancs és a melléklet rendelkezé
seit a személyi állománnyal ismertetni kell.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 4000 példányban.
K ap ják : a 8/1984. sz. miniszteri parancs elosztója szerint.
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A 18/1986. SZÁM Ú  B E L Ü G Y M IN IS Z T E R I PA R A N C S M E L L É K L E T E

1. A Szabályzat 27. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
,,Sz. 27. A Szolgálati Érdemérem a néphadsereg, a határőr

ség, a rendőrség, a tűzoltóság, a büntetésvégrehaj
tási testület, a polgári fegyveres őrség, valamint a 
vám -és pénzügyőrség hivatásos és továbbszolgáló 
állományában 1945. január 1. napja után ténylege
sen eltöltött szolgálati évek vagy repült órák, illetve 
ejtőernyős ugrások elismeréséül, továbbá munkás
őrség hivatásos és társadalmi állományában 1957. 
február 1. napja után ténylegesen eltöltött szolgálati 
évek után adományozható.”

2. A Szabályzat 29. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„Sz. 29. Nyugállományba helyezés esetén, amennyiben a 

dolgozó részére a nyugdíjazását követő egy éven 
belül esedékes a Szolgálati Érdemérem kitüntetés, 
akkor azt a nyugdíjba helyezésekor a vele járó 
pénzjutalommal együtt át kell adni.”

3. A Szabályzat 34. pontja első bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
,,Sz. 34. A Belügyminisztérium Határőrség személyi állomá

nya számára a katonai és politikai képzésben való 
helytállásért, a fegyelem megszilárdításában és a 
határsértők elleni harcban tanúsított bátor kiállá
sért, a határőrizetet segítő polgári és társfegyveres 
testületi személyek, önkéntes határőrök, kollektívák 
elismerésére KIVÁLÓ HATÁRŐR jelvény adomá
nyozható: a feladatkörében folyamatosan kiemelke
dő teljesítményt nyújtó, legalább 10 éves belügyi 
szolgálattal rendelkező hivatásos és polgári állomá
nyúak részére; a határőrséget több mint 10 éven 
át eredményesen segítő polgári és társfegyveres 
testületi személyeknek, önkéntes határőröknek, kol
lektíváknak; a kiemelkedő helytállást és hősies ma
gatartást tanúsító hivatásos, sorállományú, önkén-
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tes határőr és társadalmi segítők részére; a szocia
lista országok határőrizeti szervei állománya tagjai
nak.
A jelvény egy személynek egy esetben adományoz
ható, amelyhez 1987. január 1-től 5 000,-  Ft pénz
jutalom jár. A pénzjutalom a BM központi jutalma
zási keretet terheli.
A külföldi személyeknek, kollektíváknak, határőr 
községeknek (városoknak) adományozott jelvényhez 
pénzjutalom nem jár. A Kiváló Határőr jelvényt 
és az okiratot a belügyminiszter és a belügyminisz
tériumi államtitkáron kívül a belügyminiszter meg
bízásából a BM Határőrség országos parancsnoka 
adományozza minden év április 4-én és szeptember 
29-én, illetve évközben a kiemelkedő munka elis
merése alkalmából. A Kiváló Határőr jelvényre 
méltatlanná válás esetén az egyéb kitüntetések 
visszavonására vonatkozó szabályok szerint kell el
járni.”

4. A Szabályzat 45. pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„Sz. 45. A hosszabb időn át végzett kiváló szolgálati tevé

kenység és eredményes munka elismeréséül arany
tőr, dísztőr, aranygyűrű, ezüsttárgy, óra és egyéb 
tárgyjutalom adományozható:
a) aranytőrt a belügyminiszter adományoz az ön

álló osztályvezető, csoportfőnök-helyettes vagy 
annál magasabb vezető beosztásban levő parancs
nokoknak;

b) dísztőrt a belügyminiszter, a belügyminisztériu
mi államtitkár és a belügyminiszter-helyettesek 
adományozhatnak a beosztott osztályvezetők és 
ennél magasabb beosztású parancsnokoknak;

c) aranygyűrű, ezüsttárgy, óra tárgyjutalom ado
mányozható a Belügyminisztérium azon hivatá
sos és polgári állományú tagjának, aki feladatai 
pontos ellátásával, aktív politikai tevékenységé
vel kezdeményezően hozzájárult munkaterülete 
eredményeinek fokozásához;
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d) az aranygyűrűt és ezüsttárgyat a belügyminisz
ter a belügyminisztériumi államtitkár és belügy
miniszter-helyettesek adományozzák.
Ezüsttárgy, óra tárgyjutalmat főcsoportfőnök-he
lyettesek, a csoportfőnökök, országos (BM Kor
mányőrség, BM FRE) parancsnokok, BM Rend
őrtiszti Főiskola parancsnoka és a rendőr-főka
pitányok adományozhatnak;

e) aranytőr, dísztőr, aranygyűrű, ezüsttárgy, óra 
adományozható továbbá a Belügyminisztérium 
szervei hivatásos és polgári állományú tagjainak 
a feladatok végrehajtása során tanúsított bátor, 
hősies magatartás, az 50. és 55. születésnap, va
lamint nyugállományba helyezés alkalmából is. 
Ezüsttárgy jutalom nyugdíjasnak is adható a 33. 
pont figyelembevételével.”

5. A Szabályzat 46. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
,,Sz. 46. Az aranytőr, dísztőr, aranygyűrű, ezüsttárgy ado

mányozásával oklevél jár. A nyugdíj alapjául szol
gáló illetményátlagba az aranytőr, dísztőr, arany
gyűrű, ezüsttárgy értéke nem számítható be.”

6. A Szabályzat 48. pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„Sz. 48. A társadalmi és tömegszervezetek által adomá

nyozható kitüntetésekhez a következő pénzjutalom 
jár:
a) SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA

Szakszervezeti Munkáért
arany fokozat 5 000,- Ft
ezüst fokozat 3 500,- Ft
Szakszervezeti Munkáért Oklevél 

b) KISZ
1 500,- Ft

Ifjúságért Érdemérem 5 000,- Ft
KISZ Érdemérem 5 000,- Ft
Kiváló Ifjúsági Vezető Érem 3 000,- Ft
Aranykoszorús KISZ Jelvény 2 000 - Ft
KISZ KB Dicsérő Oklevél 1 000,- Ft
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c) ÚTTÖRŐ SZÖVETSÉG
Gyermekekért Érdemérem 5 000,- Ft
Úttörővezetők Érdemérem 5 000,- Ft
Kiváló Úttörővezető Érem 3 000,- Ft
Dicsérő Oklevél 1 000,- Ft

d) HAZAFIAS NÉPFRONT
Népfront Munkáért Kitüntető Jelv. 5 000,- Ft

e) ORSZÁGOS BÉKETANÁCS
Kitüntető Jelvény 3 000,- Ft

f) MAGYAR- SZOVJET BARÁTI TÁRSASÁG
Aranykoszorús Jelvény 5 000,- Ft

g) MAGYAR VÖRÖSKERESZT
Vöröskeresztes Munkáért
arany fokozat 4 000,- Ft
ezüst fokozat 3 000,- Ft
bronz fokozat 2 000,- Ft
Vöröskereszt Kiváló Dolgozója 2 000,- Ft
Kiváló Véradószervező 2 000,-  Ft.”

7. A Szabályzat 51. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
,,Sz. 51. A Belügyminisztériumnál és szerveinél működő 

művelődési intézmények (művelődési otthonok, if
júsági klubok, könyvtárak, múzeumok és emlékszo
bák), művészegyüttesek, szakkörök és egyéb műve
lődési közösségek részére a szakmai, politikai mun
ka eredményes végrehajtásáért: 
»Belügyminisztérium Kiváló Művelődési Közössége« 
»Kiváló Művelődési Közösség«
»Élenjáró Művelődési Közösség« 
cím adományozható.”

8. A Szabályzat 53. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
,,Sz. 53. A »Kiváló Művelődési Közösség« címet, oklevelet 

és 3000- 5000,-  Ft-ig terjedő pénzjutalmat a BM 
oktatási és közművelődési csoportfőnök és a BM
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Határőrség politikai csoportfőnöke, az »Élenjáró 
Művelődési Közösség« címet, oklevelet és 1000-  
3000,-  Ft-ig terjedő pénzjutalmat az ifjúsági klu
bot, a művelődési otthont, könyvtárat, múzeumot 
és emlékszobát fenntartó szerv vezetője adományoz
hatja.”

9. A Szabályzat 54. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„Sz. 54. Az 51- 53. pontban felsorolt címek adományozásá

nak cél- és követelményrendszerét, adományozásá
nak feltételeit és módját -  ifjúsági klubok eseté
ben -  a Belügyminisztérium terv és pénzügyi és az 
oktatási és közművelődési csoportfőnök 1/1983. szá
mú együttes tájékoztatója szabályozza.”

10. A Szabályzat 55. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
,,Sz. 55. A BM oktatási és közművelődési, valamint a BM 

Határőrség politikai csoportfőnöke a közművelő
désben kitűnt egyének és közösségek részére KÖZ- 
MŰVELŐDÉSÉRT plakettet, jelvényt, oklevelet és 
emléklapot adományozhat.”

11. A Szabályzat 67. pontja a következő szöveggel egészül ki:
„Az adományozásra kerülő tárgyjutalom értéke -  
ennek minősül a kedvezményes vagy térítésmentes 
külföldi és belföldi üdültetéshez adott hozzájárulás 
is -  a nyugellátás alapjául szolgáló illetmény, illet
ve kereset kiszámításánál nem vehető figyelembe. 
Nem tekinthető tárgyjutalomnak a csekk és a vá
sárlási utalvány.”

12. A Szabályzat 70. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„Sz. 70. A parancsnoki jutalomkeretből más belügyi szervek 

beosztottai -  általában -  nem jutalmazhatók. A 
BM szervek közötti jó együttműködésért egy-egy 
konkrét kimagasló teljesítményért a két parancsnok 
miniszteri, államtitkári, miniszterhelyettesi elisme
rést kezdeményezhet, amely az érintett szervek ju
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talomkeretét nem terheli. Kivételes esetben az adott 
szerv parancsnoka az alárendelt egységei munkáját 
az átlagot meghaladó színvonalon segítők részére 
-  a beosztásilag illetékes szakmai, párt illetve tö
megszervezet egyetértésével -  saját jutalomkere
téből is adhat jutalmat.”

13. A Szabályzat 74. pontja a következő utolsó mondattal egé
szül ki:

„Tanulmányi jutalom egy alkalommal adható.”

14. A Szabályzat a következő 77/A, 77/B, 77/C pontokkal egé
szül ki:
„Sz. 77/A. A munka melletti tudományos továbbképzés elis

merésére a belügyi tevékenységet hatékonyab
ban segítő témában tudományos fokozatot szer
zetteket (egyetemi doktorátus, tudomány kandi
dátusa és tudomány doktora) állományviszonyra 
való tekintet nélkül jutalomban lehet részesíteni:
a) egyetemi doktori cím esetén 10 000,-  Ft
b) tudomány kandidátusa fokozat

esetén 15 000,-  Ft
c) tudomány doktora fokozat ese

tén 20 000,-  Ft
d) Jutalomba lehet részesíteni azo

kat a belügyi dolgozókat, nyug
díjasokat és külső szervek dol
gozóit, akik tudományos mun
kájukkal hozzájárulnak a bel
ügyi szervek munkája haté
konyságának növeléséhez 6 000,-  Ft-ig.”

,,Sz. 77/B. A tudományos munkáért járó jutalmakat a tudo
mányos munka ösztönzésére és elismerésére lét
rehozott központi keretből kell biztosítani.”

„Sz. 77/C. A tudományos munkáért járó jutalmak kifizeté
sére a BM Tudományszervezési Osztálynak a 
szervek vezetőivel egyeztetett kezdeményezése 
alapján állományparancsban kell rendelkezni. A 
tudományos munkáért járó jutalom nem helyet
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tesíti, illetőleg nem zárja ki a szolgálati felada
tok ellátásáért adható elismerési és jutalmazási 
lehetőségeket.”

15. A Szabályzat 81. pontja a következő g) alponttal egészül ki:
,,g) BM Tudományos Tanácsülés, amikor a tudomá

nyos munkában kiemelkedő eredményeket kell 
elismerni”.

16. A Szabályzat 92. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„Sz. 92. A Szolgálati Érdemérem kitüntetésekkel, a Törzs

gárda jelvényekkel és a Szocialista Munkaverseny 
során elnyerhető elismerésekkel járó pénzjutalmat 
a szervnek a személyi ösztönzés körébe tartozó ki
adásként kell tervezni, elszámolni és az a parancs
noki jutalomkeretet nem terheli. (A visszamenőle
ges hatállyal odaítélt Szolgálati Érdeméremhez 
pénzjutalom nem jár).”

17. A Szabályzat a következő 95/A ponttal egészül ki:
„Sz. 95/A. A tudományos munkáért járó pénzjutalmat a BM 

Tudományszervezési Osztálynak a saját szükség
leti tervében -  a tudományos munka ösztönzési 
és elismerési keret terhére -  kell tervezni és el
számolni.”

18. A Szabályzat 145. pontja a következő mondattal egészül ki:
„A nyugdíjkiegészítésre jogosító kitüntetés visszavonásáról 
a nyugellátást megállapító szervet is értesíteni kell.”

19. A Szabályzat a következő 154. és 155. pontokkal egészül 
k i:
„Sz. 154. Ha a kitüntetésre felterjesztett az átadás időpontja 

előtt elhalálozik, a kitüntetéshez járó jutalom összegét 
 közvetlen hozzátartozójának (vele együtt élő 

házastárs, élettárs, gyermek, szülő) ki kell fizetni. 
Amennyiben az elhalt jogán nyugellátásra jogosult 
hozzátartozó van, úgy kell tekinteni mintha az el
halálozott a kitüntetést az elhalálozás napján meg-
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kapta volna és a hozzátartozói ellátás megállapítá
sánál a jutalom összegét a vonatkozó jogszabály
ban foglaltak szerint kell beszámítani.”

„Sz. 155. Ha nyugállományú a kitüntetés átadása előtt el
halálozik, özvegyének, élettársának a kitüntetéshez 
járó jutalom összegét ki kell fizetni.”

20. A Szabályzat 4. sz. melléklete helyébe a következő rendel
kezések lépnek:

4. sz. melléklet

„A Minisztertanács 30/1985. (VI. 22.) számú rendelete az ál
lami kitüntetések és kitüntető címek után járó nyugdíjked
vezményekről.
A Minisztertanács az állami kitüntetésekről szóló 1976. évi 
3. számú törvényerejű rendelet 9. §-ában továbbá az 1963. 
évi 36. számú törvényerejű rendeletnek az 1985. évi 12. 
számú törvényerejű rendelettel megállapított 9. §-ában ka
pott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § Az a magyar állampolgár, aki e §-ban felsorolt kitün
tetés tulajdonosa, az alábbi nyugdíjkiegészítésre, ille
tőleg legkisebb összegű nyugdíjra jogosult:

Kitüntetés megnevezése Nyugdíjkiegészítés havi összege
(Ft)

Legkisebb
nyugdíj

Szocialista Munka Hőse 3000 8000
Magyar Népköztársaság 
gyémántokkal ékesített 
Zászlórendje 3000 8000
Magyar Népköztársaság Hőse 3000 8000
Magyar Népköztársaság 
Zászlórendjének gyémán
tokkal ékesített I. fokozata 3000 8000
Magyar Népköztársaság 
Érdemrendje 2500 7000
Béke és Barátság Érdemrend 2000 6000
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Magyar Népköztársaság 
Zászlórendje I. fokozat 2000 6000
Munka Vörös Zászló 
Érdemrendje 2000 6000
Magyar Népköztársaság 
rubinokkal ékesített 
Zászlórendje 2000 6000
Vörös Zászló Érdemrend 2000 6000
Szocialista Hazáért 
Érdemrend 2000 6000
Magyar Népköztársaság 
babérkoszorúval ékesített 
Zászlórendje 1700 6000
Magyar Népköztársaság 
Zászlórendje II. fokozat 1700 6000
Magyar Népköztársaság 
Zászlórendje 1400 6000
Magyar Népköztársaság 
Zászlórendje III. fokozat 1400 6000
2. § Az a magyar állampolgár, aki e §-ban felsorolt kitün

tető cím tulajdonosa, az alábbi nyugdíjkiegészítésre, 
illetőleg legkisebb összegű nyugdíjra jogosult:

Magyar Népköztársaság 
Kiváló Művésze 2500 8000
Magyar Népköztársaság 
Érdemes művésze 2000 7000

3. § A fegyveres harcokban partizánként részt vett ma
gyar állampolgár nyugdíját havi 1300,-  Ft-tal ki kell 
egészíteni. Ha a kiegészített nyugdíj nem éri el az 
5000,-  Ft-ot, részére ezt az összeget kell nyugdíjként 
megállapítani.

8. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ren
delkezéseit azonban 1985. június 1-től kell alkalmazni. 
(2) E rendeletben meghatározott legkisebb nyugdíjak 
összegei 1986. január 1-től a nyugellátások és egyéb 
ellátások évenkénti rendszeres emeléséről szóló sza
bályok szerint emelkednek.”
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