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tásáért kitüntetések, jutalmazások, kedvezmények adása.

A Magyar Dolgozók Pártja és Népköztársaságunk 
Kormánya megbízásából a Belső Karhatalomra az a megtiszte
lő feladat hárul, hogy szilárdan őrködjék Népköztársaságunk 
belső rendje és objektumaink biztonsága felett, védje dol
gozó népünk alkotó munkáját az ellenség különböző kísérle
teivel szemben.

Az ellenség elleni következetes harc magasfo- 
kú öntudatot, kiváló katonai és politikai képzettséget, 
szigorú fegyelmet és rendet követel a Belső Karhatalom min
den beosztottjától. A Belső Karhatalom személyi állománya 
minden helyzetben, bonyolult viszonyok között is bátran, 
önfeláldozóan, a legjobb felkészültséggel tegye ártalmat
lanná objektumaink, belső rendünk ellen támadó ellen
séget; akadályozza meg annak minden kísérletét és kártevé
sét.

A szolgálat jobb ellátása érdekében

megparancsolom:

1. / 5 nap soron kívüli szabadságba kell része
síteni mindazon harcosokat és tiszthelyetteseket, akik jár
őr, illetve őrszolgálatuk közben, vagy egyéb körülmények 
között, egy esetben diverzánst, imperialista ügynököt fog
nak el.

2. / Belső Karhatalom Hadosztály Parancsnoká
hoz kell jutalmazásra felterjeszteni azokat a harcosokat 
és tiszthelyetteseket, akik járőr-, őrszolgálatuk közben 
két esetben fognak el diverzánst, vagy egyéb imperialis
ta ügynököt, illetve, akik karhatalmi intézkedések alkal
mával az üldözött bűnözőt, vagy bűnözőket elfogják.

ÁBTL - 4.2 - 2-6211/1953 /1



- 2 -

3. / Határőrség és Belső Karhatalom Parancs
nokához kell jutalmazásra felterjeszteni azon harcosokat 
és tiszthelyetteseket, akik szolgálatuk közben három e- 
setben fognak el diverzánst, vagy egyéb imperialista ügy
nököt, illetve karhatalmi intézkedésnél üldözött bűnö
zőket kettőnél több esetben elfognak.

4. / Kormánykitüntetéssel való jutalmazásra
kell felterjeszteni azokat a harcosokat és tiszthelyet
teseket, akik az objektumőrzésben, karhatalmi intéz
kedések alkalmával, vagy az ellenség fegyveres támadásá
val szemben különösen kimagasló, hősies magatartást tanú- 
sítottak, harci és politikai kiképzésben "kiváló”, vagy 
"jó" eredményt értek el és a fegyelemben példamutatóak.

5. / Az 1. - 4. pontban foglaltak mellett a 
tiszthelyettesek közül soron kívüli előléptetésre kell ja
vasolni azokat, akik az objektum őrzés, karhatalmi szol
gálatok ellátása, valamint a beosztottak katonai és poli
tikai kiképzése, nevelése terén kimagasló eredményeket 
érnek el.

Ezen parancsomat a Belső Karhatalom egész sze
mélyi állománya előtt ki kell hirdetni.

/ Piros László / 
államvédelmi vezérőrnagy 

a Belügyminiszter Első Helyettese.

Kapják: Hőr. és BKH. p.k.

BKH. hó. pk.
BKH. önálló egységek pk. i.

BKH. tes iskola pk.
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