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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJÉNEK

036.sz. PARANCSA.

Budapest, 1953. június hó 19-én.

Tárgy: ÁVH. Határőrségnél “Kiváló Határőr” jelvény rendszeresítése.

A Magyar Dolgozók Pártja, Népköztársaságunk 
Kormánya megbízásából az a megtisztelő feladat hárul az ÁVH. 
Határőrségre, hogy szilárdan őrizze Népköztársaságunk állam
határait, megvédje országunkat az imperializmus ügynökeinek, 
kémeinek, kártevőinek azon törekvéseitől, hogy államhatára
inkon átjussanak és romboló munkát fejtsenek ki országunkban, 
hogy akadályozzák a szocializmus sikeres felépítését Hazánk
ban.

Ennek a megtisztelő feladatnak végrehajtása 
magasfokú öntudatot, kiváló katonai és politikai képzettsé
get, szigorú fegyelmet követel meg minden harcostól, tiszt
helyettestől és tiszttől, azt, hogy bátran és keményen, a 
nehézségek szívós leküzdésével, bonyolult viszonyok között 
is elfogják az imperialista, titóista-fasiszta ügynököket, 

 kémeket.

A Haza iránti kötelességek teljesítésében kima
gasló eredményeket elérő legénységi és tiszthelyettesi állo
mányú elvtársaknak érdemeik elismeréséül - "Kiváló Határőr" 
jelvénnyel való megjutalmazását rendelem el.

A "Kiváló Határőr" jelvénnyel való jutalmazás 
jogával az ÁVH. Határőrség Parancsnokát bízom meg.

A "Kiváló Határőr" jelvénnyel jutalmazható az:

1. / aki a Magyar Népköztársaság államhatárai
nak őrzése közben 4 /négy/, vagy ennél több esetben határsér
tőt fog el és a harci, politikai kiképzésben "kiváló", vagy 
"jó" eredményei vannak, fegyelemben példamutató;

2. / aki a Magyar Népköztársaság államhatárai
nak éber őrzése közben bonyolult viszonyok között fog el ha
társértőt, melynek során kimagasló hősiességet, önfeláldozó 
magatartást tanúsít;
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3. / aki a Magyar Népköztársaság államhatárai 
őrzésének minőségi megjavításában, a technikai eszközök és 
műszaki akadályok hatékony továbbfejlesztésében kimagasló 
eredményeket ér el;

4. / akinek kiváló egyéni munkája következtében 
az alegységénél az egész személyi állomány a harci és poli
tikai kiképzés torén huzamos időn át "kiváló” és "jó" ered
ményeket ér el, a katonás rend és a fegyelem terén példamu
tató.

A "Kiváló Határőr" jelvény egy személynek több 
esetben is adományozható.

A "Kiváló Határőr" jelvény jogos viselését i- 
gazolvánnyal kell igazolni. A jutalmazottakról nyilvántar
tást kell vezetni.

A "Kiváló Határőr" jelvény a leszerelés után 
is a jutalmazott birtokában marad.

Amennyiben a "Kiváló Határőr" jelvénnyel ju
talmazott legénységi, vagy tiszthelyettesi állománya elv
társ érdemei és odaadó munkássága alapján tiszti rendfoko
zatot nyer el, a "Kiváló Határőr" jelvényt tovább viselheti.

A "Kiváló Határőr" jelvény visszavonására az 
ÁVH, Határőrség Parancsnoka jogosult a kerületparancsnok 
javaslata alapján.

A "Kiváló Határőr" jelvénnyel jutalmazottól a 
jelvényt vissza kell vonni, ha az illető súlyos fegyelmi 
vétséget, vagy katonai bűncselekményt követ el, vagy egyéb 
magatartásánál fogva érdemtelenné válik a jelvény viselésé
re.

Az eddig kiadott régi formájú "Kiváló Határőr" 
jelvényeket hatályon kívül helyezem és azok viselését az 
ÁVH. Határőrségnél és Belső Karhatalomnál jelenleg katonai 
szolgálatot teljesítők részére betiltom.

Ezen parancsomat az ÁVH. Határőrség egész sze
mélyi állománya előtt ki kell hirdetni,

PIROS LÁSZLÓ sk. 
államvédelmi vezérőrnagy 

az Államvédelmi Hatóság h. Vezetője

Kapják: főosztályvezetők, központi és megyei osztályvezetők, 
HŐR.Pság. osztályvezetői, kerület, zászlóalj, BKH. 
zászlóalj és önálló egységek parancsnokai.

Gy./185 példány, 2 lap.
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