
Az igazságügyminiszter
123/1956. (I. K. 19.) I. M. számu utasítása

„Az igazságügy kiváló dolgozója"
kitüntető jelvény adományozásáról.

„Az igazságügy kiváló dolgozója” kitüntető jelvény adományozását az 1029/1952. (VIII.
30.) és az 1902/1953. (II.  1.) számú minisztertanácsi határozatok alapján az alábbiakban
szabályozom:

1.  „Az  igazságügy  kiváló  dolgozója”  kitüntető  jelvényt  az  igazságügyminiszter
adományozza  az  igazságügyi  feladatok  megoldása  terén  kiemelkedő  munkát  végzett
igazságügyi  dolgozónak,  továbbá  az  igazságügyi  feladatok  megoldása,  illetőleg  a
jogrendszer  kiépítése  terén  kiemelkedően  jó  munkát  végzett  elméleti  és  gyakorlati
szakembernek.

2. A javaslatot — a munkateljesítmény rövid ismertetésével —
a) a járásbíróság (városi,- városi kerületi bíróság) dolgozóinak és elnökének, valamint a
megyei (fővárosi) bíróság dolgozóinak a kitüntetésére a megyei (fővárosi) bíróság elnöke,
b) más bíróságok dolgozóinak kitüntetésére a bíróság elnöke,
c)  az  igazságügyminisztérium  felügyelete  alá  tartozó  más  szervek  dolgozóinak
kitüntetésére a szerv vezetője,
d) az igazságügyminisztérium felügyelete alá tartozó bíróságok vezetőinek a kitüntetésére
- a  járásbíróságok  (városi,  városi  kerületi  bíróságok)  vezetőinek  kivételével  - az
igazságügyminisztérium illetékes főosztályának vezetője,
e)  az  igazságügyminisztérium  felügyelete  alá  tartozó  más  szervek  vezetőinek  a
kitüntetésére az igazságügy-minisztérium illetékes főosztályának vezetője,
f)  az  igazságügyi  szerv  munkájában  résztvett  elméleti,  illetőleg  gyakorlati  szakember
kitüntetésére  az  igazságügyi  szerv  vezetője  (igazságügyminisztériumban  az  illetékes
főosztályvezető), végül
g) az igazságügyminisztérium dolgozóinak a kitüntetésére az illetékes főosztályvezető
teszi meg.

3.  Az  igazságügyi  szervek  vezetői  javaslataikat  az  igazságügy-minisztérium  illetékes
főosztályának vezetője útján nyújtják be.

4. Az igazságügyminisztérium főosztályvezetői a kitüntetésre — ideértve a bíróság és más
igazságügyi szervek dolgozóinak és vezetőinek kitüntetésére vonatkozó javaslatokat is az
igazságügyminisztérium  személyzeti  főosztályának  vezetőjével  egyetértésben  tesznek
előterjesztést az igzaságügyminiszterhez.

5. A kitüntető jelvény ugyanannak a személynek többször is adományozható. A jelvény
adományozása meghatározott tartamú munkaviszonyhoz nincs kötve.

6.  A  kitüntető  jelvényt  az  igazságügyminiszter  általában  az  Alkotmány  ünnepén



adományozza;  ha  azonban  valamely  kiemelkedő  munkateljesítményt  külön  kíván
jutalmazni, a kitüntető jelvényt más alkalommal is adományozhatja. A kitüntetett személyt
az igazságügyminiszter pénzjutalomban is részesítheti.

7. A kitüntető jelvény adományozásáról oklevelet kell kiállítani. A jelvény adományozását
be  kell  vezetni  a  munkaviszonyban  álló  dolgozó  munkakönyvébe.  Az  adományozást,
valamint a kitüntetett személy nevét közzé kell lenini az Igazságügyi Közlönyben.

8. A kitüntető jelvény leírását a jelen utasítás melléklete tartalmazza. A kitüntető jelvényt a
jobboldalon kell viselni.

9.  A kitüntető  jelvényt  az  igazságügyminiszter  megvonhatja,  ha  a  kitüntetett  személy
annak viselésére érdemtelenné válik.

10.  A jogszabályoknak  a  rendjelekre  vonatkozó  rendelkezéseit  „Az  igazságügy  kiváló
dolgozója" kitüntető jelvényre is alkalmazni kell.

11.  A  kitüntető  jelvényt  a  kitüntetett  igazságügyi  dolgozó  akkor  is  megtartja,  ha
munkaviszonya az igazságügyi szervezetnél megszűnik.

12. A jelen utasítást  az 1956. évi  augusztus hó 15. napjától kezdődően kell  alkalmazni,
egyidejűleg a 380/1953. (I. K. 12.) I. M. számú utasítás hatályát veszti.

Kovács Kálmán s. k.,
az igazságügyminiszter első helyettese. 

___________

Melléklet  a 123/1956. (I. K. 19.) I. M. számú utasításhoz.

„Az igazságügy kiváló dolgozója” kitüntető jelvény leírása.

A kitüntető jelvény ötágú vörös csillag, amelyet 54 mm átmérőjű zöld babérkoszorú vesz
körül. A babérkoszorú alján piros-fehér-zöld csíkozású szalag látható. A csillag közepén
aranyszegélyű  könyv  van,  benne  arany  §  jel.  A babérkoszorú  felett  aranyozott  íven
félköralakban „Az igazságügy kiváló dolgozója” felirat látható.


