
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága
1941. évi november hó 12-én kelt legfelsőbb elhatározásával alapított

Délvidéki Emlékérem alapszabályai.

Magyarország  Főméltóságú  Kormányzója  Gödöllőn,  1941.  évi  szeptember  hó
4.  napján  kelt  legfelsőbb  elhatározásával  a  Magyar  Délvidék  visszafoglalása
emlékére alapított Délvidéki  Emlékérem alábbi alapszabályait Budapesten, 1941.
évi  november  hó  12.  napján  kelt  legfelsőbb  elhatározásával  jóváhagyni
méltóztatott.

A Délvidéki Emlékérem alapszabályai.

1.  §. A Délvidéki  Emlékérem  horganyból  készült,  35  mm átmérőjű  érem.
Első oldalát  Hunyadi János balra néző domborművű lovasalakja,  a  lovasalaktól
jobbra a középen „Hunyadi János" felírás, köriratként pedig a „Magyar Délvidék
visszafoglalása  emlékére"  szöveg  díszíti.  Az  érem  hátsó  oldalának  közepén  a
szent koronával díszített  magyar címer, ettől  balra a Hunyadi-ház, jobbra pedig
vitéz  nagybányai  Horthy  Miklós,  Magyarország  kormányzója  családi  címere
foglal  helyet,  köriratként  pedig  „vitéz  nagybányai  Horthy  Miklós
kormányzóságának XXII. évében, 1941." szöveg olvasható.

2. §. A Délvidéki Emlékéremre igényjogosultak:
1.  A  magyar  királyi  honvédségnek  mindazok  az  egyénei,  akik  a  Délvidék

visszafoglalásával kapcsolatban
a)  olyan  mozgósított  alakulatnál,  illetve  parancsnokságnál  teljesítettek

szolgálatot,  amely a  mozgósítás  végrehajtása  után mozgósítási  állomáshelyét  —
alkalmaztatásából kifolyólag — elhagyta, továbbá

b)  a  mozgósított  repülő,  légvédelmi  és  a  déli  arcvonalon  mozgósított
határvadászalakulatoknál,  illetve  parancsnokságoknál  beosztottak,  valamint
azok,

c)  akik  a  magyar  királyi  szombathelyi  III.  és  a  pécsi  I  V.  hadtest  ama
alakulatainál  és  parancsnokságainál  teljesítettek  szolgálatot,  amelyek
mozgósítást  ugyan  nem  hajtottak  végre,  de  békeállománnyal  a  megszállásban
közreműködtek,

2. a magyar királyi csendőrségnek,
a magyar királyi rendőrségnek,  valamint
a  magyar  királyi  pénzügyőrségnek  és  a  katonai  közigazgatásnak

mindazok a tagjai, akik békeállomáshelyüket a Délvidék visszafoglalt területein
rájuk  háramló  szolgálat  teljesítése  céljából  1941.  április  7.  és  április  30.  közötti
időben elhagyták,

3. a magyar királyi államvasutaknak és



a magyar királyi postának mindazok az alkalmazottai, valamint
a polgári  közigazgatásnak mindazok a  személyei,  békeállomáshelyüket  a

Délvidék  visszafoglalt  területein  rájuk háramló  szolgálat  teljesítése  céljából
1941. április 7. és ápril is 30. közötti időben elhagyták,

4.  kivételesen  az  eddigiekben  fel  nem  sorolt  mindazok  az  alakulatok,
parancsnokságok  és  személyek,  akikre  az  igény  jogosultságot  Magyarország
Főméltóságú Kormányzója esetleg kiterjeszti.

3.  §. A  Délvidéki  Emlékérem  odaítélése  a  Legfelsőbb  Hadúr  nevében  és
díjmentesen történik.

Az  igényjogosultság  megállapítására  és  az  Emlékérem odaítélésére
Magyarország Főméltóságú Kormányzója a következőket jogosítja fel:

1. a magyar királyi honvédségnél és csendőrségnél
a)  a  tényleges  szolgálatot  teljesítő  egyénekre  vonatkozóan  az  előljáró

csapattest-  (ennek  megfelelő,  illetve  ennél  magasabb)  parancsnokokat,
vezetőket,

b)  a  nemtényleges  viszonyba  már  visszahelyezett  egyénekre
vonatkozóan az állománytest-parancsnokokat;

2. a magyar királyi rendőrség egyéneire,
a magyar királyi pénzügyőrség egyéneire,
a katonai közigazgatás tagjaira, továbbá
a  magyar  királyi  államvasutak  és  a  magyar  királyi  po sta

alkalmazottaira,  valamint  a  polgári  közigazgatás  személyeire vonatkozóan  a
magyar királyi 3. honvéd hadsereg parancsnokát.

4.  §.  A  2.  §.  4.  pontja  alapján  tekintetbejövő  alakulatokra,  illetve
személyekre  vonatkozólag  az  esetleges  adományozás  jogát  Magyarország
Főméltóságú Kormányzója magának tartja fenn.

5.  §.  A  Délvidéki  Emlékérem  tulajdonosa  az  érem  odaítéléséről
„Igazolvány"-t kap.

6.  §.  A  Délvidéki  Emlékérem  a  tulajdonos  halála  után az  örökösök
birtokában marad.

7.  §.  Az  érmet  háromszög  alakban  összehajtott  - fele-fele  szélességben
balról kék, jobbról sárga  - szalagon a balmellen kell  viselni s  az rangsorban az
Erdélyi Emlékérem után sorol.

Magánalkalmakkor kisebbített alakban is viselhető.

8. §.  Csak az előírásnak megfelelő jelvényt szabad viselni.

9.  §.  A  Délvidéki  Emlékérem  irodájának  teendőit  Ma gyarország
Kormányzójának Katonai Irodája látja el .



10.  §.  A  büntető  és  egyéb  törvényeknek  a  rendjelekre  vonatkozó
rendelkezései a Délvidéki Emlékéremre is érvényesek.

Kelt Budapesten, 1941. évi november hó 12. napján.

Horthy s. k.
Vitéz Bartha Károly s. k.


