
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1941. évi április hó 8-án kelt legfelsőbb elhatározása,

az Erdélyi Emlékérem alapszabályairól.

Magyarország  Főméltóságú  Kormányzója  Budapesten,  1940.  évi  október  hó  1.
napján kelt legfelsőbb elhatározásával Keletmagyarország és Erdély egy részének Mátyás
király jubileumi esztendejében történt felszabadulás emlékére alapított Erdélyi Emlékérem
alábbi alapszabályait, Budapesten 1941. évi április hó 8-án kelt legfelsőbb elhatározásával
jóváhagyni méltóztatott:

Az Erdélyi Emlékérem alapszabályai.

1. §. Az Erdélyi Emlékérem horganyból készült 35 mm átmérőjű érem. Első oldalát
Mátyás  király  balranéző  domborművű  képmása,  köriratként  pedig  az  „Erdélyi  részek
felszabadulásának  emlékére.  1940."  szöveg  díszíti.  Az  érem  másik  oldalán  a  középen
elhelyezett  Erdély  címere  körül,  a  „Mátyás  király  születésének  500.  évfordulóján",
ezenkívül pedig köriratként a „Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó országlásának
XX. évében" szöveg olvasható.

2. §. Az Erdélyi Emlékéremre igényjogosultak:
1. mindazok, akik 1940. évi június hó 2. és 1940. évi szeptember hó 30. napja közötti

időben, legalább 28 napon át, tényleges katonai vagy csendőrségi szolgálatot teljesítettek;
2. a katonai közigazgatásnál alkalmazott mindazok a m. kir. honvédséghez, illetve

csendőrséghez  tartozó  -  nyugállományú,  szolgálaton  kívüli  viszonybeli,  valamint
tartalékos  tisztek és  legénységi  állományú egyének,  akik  a 28  napos tényleges  katonai
szolgálatot  csak  1940.  évi  szeptember  hó  30.  után  érték  el,  de  a  trianoni  határt  1940.
szeptember  4.  és  13.  közötti  időben  lépték  át  a  magyar  királyi  honvédség  csapataival
együtt;  továbbá a katonai közigazgatásnál alkalmazott mindazok a polgári  tisztviselők,
akik  illetékes  felsőbbségük  által  mint  kiküldött  szakelőadók  teljesítettek  28  napos
szolgálatot és egyébként a trianoni határt a fenti időpontban átlépték;

3. a magyar királyi rendőrségnek és a magyar királyi pénzügyőrségnek mindazok a
tagjai, akik a trianoni határt 1940. évi szeptember 4. és 13. napjai között - a magyar királyi
honvédség csapataival együtt vagy azok előtt hivatásukból folyóan átlépték;

4.  a  magyar királyi  államvasutaknak és a magyar királyi postának mindazok az
alkalmazottai, akik a trianoni határt 1940. évi szeptember hó 4. és 13. napjai között,  -  a
magyar  királyi  honvédség  csapataival  együtt  vagy  azok  előtt  - hivatásukból  folyóan
átlépték.



3. §. Az Erdélyi 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 (főnököket, vezetőket),
b)  a  nemtényleges  viszonyba  már  visszahelyezett  egyénekre  vonatkozóan  az

állománytest parancsnokokat;
2. a m. kir. rendőrség egyéneire,
a m. kir.  pénzügyőrség egyéneire,  a katonai közigazgatásnál alkalmazott  polgári

tisztviselőkre, valamint
a m. kir. államvasutak és a m. kir. posta alkalmazottaira vonatkozóan a m. kir. 1.

honvéd hadsereg parancsnokát.

4. §. Az Erdélyi Emlékérem tulajdonosa az érem odaítéléséről „Igazolvány"-t kap.

5.  §. Az  Erdélyi  Emlékérem  a  tulajdonos  halála  után,  az  örökösök  birtokában
marad.

6. §. Az érmet háromszög alakban összehajtott egyszínű sötét kobalt-kék szalagon,
a  bal  mellen  kell  viselni  s  az  a  rangsorban  a  Felvidéki  Emlékérem  után  sorol.

Magánalkalmakkor kisebbített alakban is viselhető.

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

8.  §. Az  Erdélyi  Emlékérem irodájának teendőit  Magyarország Kormányzójának
katonai irodája látja el.

9.  §. A büntető és egyéb törvényeknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezései az
Erdélyi Emlékéremre is érvényesek.

Kelt Budapesten, 1941. évi április hó 8. napján.

Horthy s. k.
vitéz Bartha Károly s. k.


