
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága lf. rendelete,
a magyar érdemrend alapszabályainak módosításáról.

A  magyar  királyi  miniszterelnöknek  a  magyar  királyi  kormány  nevében  tett
előterjesztésére elrendelem, hogy a Magyar Érdemrend nagykeresztje a Szent Koronával
ékesíttessék és eddigi „a Magyar Érdemrend nagykeresztje” elnevezés helyett a „Magyar
Érdemrendnek  a  Szent  Koronával  ékesített  nagykeresztje”  nevet  viselje;  az  I.  osztályú
Magyar Érdemrend pedig eddigi elnevezése helyett „a Magyar Érdemrend nagykeresztje”
elnevezést kapja. Elrendelem továbbá, hogy a Magyar Érdemrendnek a Szent Koronával
ékesített nagykeresztjéhez az adományozáskor történő rendelkezésem esetében a Magyar
Érdemrendnek általam átnyujtandó lánca is hozzá tartozzék.

Ugyancsak  a  magyar  királyi  miniszterelnöknek  a  magyar  királyi  honvédelmi
miniszterrel  egyetértőleg  a  magyar  királyi  kormány  nevében  tett  előterjesztésére
elrendelem, hogy a Magyar Érdemrend, a Magyar Koronás Nagy Aranyérem, a Magyar
Koronás Ezüst- és Bronz Érem, a Magyar Érdemkereszt és a Magyar Érdemérem háború
idején szerzett érdemek jutalmazásául a jövőben a magyar királyi honvédelmi miniszter
előterjesztésére  hadiszalagon,  illetve  hadidíszítménnyel  hadikitüntetésként  legyen
adományozható,  azonkívül  az  ellenség  előtt  tanusított  vitéz  magatartással  véghezvitt
harccselekményekkel, vagy eredményes vezetéssel kiérdemelt kitüntetésekhez „ a kardok”
adományoztassanak.

Ezenkívül  a  magyar  királyi  miniszterelnöknek  a  magyar  királyi  honvédelmi
miniszterrel  egyetértőleg  tett  előterjesztésére  elrendelem,  hogy  a  magyar  királyi
honvédelmi  miniszter  előterjesztésére  rendszeresített  „Magyar  Vitézségi  Érem”
alapszabályai a „Magyar Érdemrend, a Magyar Arany, Ezüst és Bronz Érdemkereszt és a
Magyar Érdemérem Alapszabályai”-ba felvétessenek.

Kelt Budapesten, 1939. évi május hó 13. napján.

Horthy s. k.
Gróf Teleki Pál, s. k.



A Magyar Érdemrend,
a polgári személyek részére kifejezett kormányzói „teljes elismerés”, illetve katonai személyek

részére kifejezett kormányzói „különös dícsérő elismerés” látható jelét képező Magyar Koronás
Nagy Aranyérem,

a polgári személyek részére kifejezett kormányzói „elismerés”, illetve katonai személyek részére
kifejezett kormányzói „dicsérő elismerés” látható jelét képező Magyar Koronás Ezüstérem és

Magyar Koronás Bronzérem,
a Bátorsági Érem,

a Magyar Arany-, Ezüst- és Bronzérdemkereszt,
a Magyar Ezüst és Bronz Érdemérem,

a Hadikitüntetések
és végül

a Magyar Vitézségi Érem alapszabályai.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója a haza szolgálatában szerzett  érdemek
látható  elismeréséül  a  m.  kir.  miniszterelnöknek  a  m.  kir.  kormány  nevében  tett
előterjesztésére Gödöllőn, 1922. évi június hó 14. napján kelt legfelsőbb elhatározásával
magyar  érdemkeresztet  és  magyar  érdem  érmet  alapítani  és  azoknak  Alapszabályait
Gödöllőn,  1923.  évi  június  hó  19.  napján  kelt  legfelsőbb  elhatározásával  jóváhagyni
méltóztatott.

Ezek  az  Alapszabályok  Magyarország  Főméltóságit  Kormányzójának  legfelsőbb
elhatározásaival később többízben módosíttattak és kiegészíttettek.

Nevezetesen Magyarország Főméltóságú Kormányzója Budapesten 1929. évi január
hó 22. napján kelt legfelsőbb elhatározásával rendelkezni méltóztatott a kis díszítménnyel
való  kiegészítésről;  Budapesten,  1929.  évi  november  hó  2.  napján  kelt  legfelsőbb
elhatározásával a teljes elismerésről, a különös dicsérő elismerésről és a bátorsági éremről;
majd  Budapesten,  1935.  évi  december  hó  23.  napján  kelt  legfelsőbb elhatározásával  a
magyar érdemkereszt elnevezést a  magyar érdemrend elnevezéssel felcserélni; a magyar
arany,  ezüst,  és bronz  érdemkeresztet  létesíteni  és  a  fentiek  szerint,  változott
Alapszabályokat ugyanekkor jóváhagyni méltóztatott.

Ezekután Magyarország Főméltóságú Kormányzója, Budapesten, 1939. évi április
hó  14-én  kelt  legfelsőbb  elhatározásával jóváhagyni  méltóztatott  a  m.  kir.  honvédelmi
miniszternek  a  m.  kir.  miniszterelnök  hozzájárulásával  tett  ama  javaslatait,  amelyek  a
békekitüntetéseknek  hadiszalagon  és  a  kardokkal  történő  adományozására,  a
„Hadidíszítmény”  és a  „Hadiszalag” rendszeresítésére vonatkoztak, továbbá ugyancsak
jóváhagyni  méltóztatott  a  m.  kir.  honvédelmi  miniszternek  a  Magyar  Vitézségi  Érem
alapítására vonatkozó előterjesztését és a Magyar Vitézségi Érem alapszabályait.

Végül az Alapszabályok Magyarország Főméltóságú Kormányzójának Budapesten,
1939. évi május hó 13. napján kelt legfelsőbb elhatározásával nyertek újabb módosítást és
kiegészítést.

A  Magyar  Érdemrend  nagykeresztje  ettől  az  időponttól  kezdve  a  Magyar
Érdemrendnek  a  Szent  Koronával  ékesített  nagykeresztje  elnevezést  és  az  I.  osztályú
Magyar  Érdemrend  a  Magyar  Érdemrend  nagykeresztje  elnevezést  kapta;  továbbá,  a
Magyar  Érdemrendnek  a  Szent  Koronával  ékesített  nagykeresztjéhez  Magyarország
Főméltóságú  Kormányzójának  az  adományozáskor  történő  ilyirányú  rendelkezése



esetében a Magyar Érdemrend lánca is hozzátartozik.
Ezenkívül  kiegészültek  az  Alapszabályok  Magyarország  Főméltóságú

Kormányzójának  a  háború  idején  szerzett  érdemek  jutalmazására  vonatkozó,  előbb
említett rendelkezéseivel.

Eszerint  háború  idején  szerzett  érdemek  jutalmazásául  hadikitüntetésként
hadiszalagon, illetve hadidíszítménnyel is adományozhatók:

a Magyar Érdemrend,
a  polgári  személyek  részére  kifejezett  kormányzói  „teljes  elismerés”,  illetve  a

katonai személyek részére kifejezett kormányzói „különös dícsérő elismerés” látható jelét
képező Magyar Koronás Nagy Aranyérem,

a  polgári  személyek  részére  kifejezett  kormányzói  „elismerés”,  illetve  katonai
személyek részére kifejezett kormányzói „dícsérő elismerés" látható jelét képező Magyar
Koronás Ezüstérem és Magyar Koronás Bronzérem,

a Magyar Érdemkereszt és végül
a Magyar Érdemérem,
továbbá, kiváló harccselekményekkel, vagy eredményes vezetéssel kiérdemelt ezen

hadikitüntetésekhez „a kardok” is adományozhatók.
Ezenfelül kibővültek az Alapszabályok a Magyar Vitézségi Érem alapszabályaival.



A Magyar Érdemrend,
a polgári személyek részére kifejezett kormányzói „teljes elismerés”, illetve a katonai személyek

részére kifejezett kormányzói „különös dícsérő elismerés” látható jelét képező
Magyar Koronás Nagy Aranyérem,

a polgári személyek részére kifejezett kormányzói „elismerés”, illetve a katonai személyek részére
kifejezett kormányzói „dicsérő elismerés" látható jelét képező Magyar Koronás Ezüstérem és

Magyar Koronás Bronzérem,
a Bátorsági Érem,

a Magyar Érdemkereszt,
a Magyar Érdemérem,

a Hadikitüntetések,
és végül

a Magyar Vitézségi Érem alapszabályai.

A Magyar Érdemrend, a Magyar Érdemkereszt és a Magyar Érdemérem adományozása.

1.  A Magyar  Érdemrendet,  a  Magyar  Érdemkeresztet  és  a  Magyar  Érdemérmet
Magyarország  Főméltóságú  Kormányzója  a  szerzett  érdemek  méltatására  polgári
egyéneknek a magyar királyi miniszterelnöknek a minisztertanács hozzájárulásával tett,
honvédségi egyéneknek pedig mint legfőbb Hadúr a magyar királyi honvédelmi miniszter
közvetlen előterjesztésére azoknak adományozza, akik az ország érdekében akár polgári,
akár  katonai  téren  kiváló  buzgalommal  és  odaadással  teljesítettek  különösen  hasznos
szolgálatokat, és ezzel kitüntetésre méltóknak bizonyultak.

A  Magyar  Érdemrend,  Érdemkereszt,  illetve  az  Érdemérem  a  magyar  királyi
külügyminiszternek  ugyancsak  a  minisztertanács  hozzájárulásával  tett  előterjesztésére
külföldieknek is adományozható.

A Magyar Érdemrend.

2. A Magyar Érdemrend a középpont felé összefutó szárú, fehérzománcos kereszt.
Ennek közepén a köralakú éremfelületen a babérkoszorú övezte piroszománc mezőben
hármashalmon pihenő nyitott koronából arany apostoli kettős-kereszt nő ki. Hátsó oldalán
e jelmondat: „Si Deus pro nobis, quis contra nos.” 1922.

3. A Magyar Éremrend fokozatai:
Szent Koronával ékesített nagykereszt, Nagykereszt,
Középkereszt a csillaggal,
Középkereszt,
Tiszti kereszt,
Lovagkereszt.
A  Szent  Koronával  ékesített  nagykereszt  keskeny  sötét smaragzöld

zománcszegélyű,  aranyszélű  fehérzománcos  60  mm  átmérőjű  kereszt,  mely  a  Szent
Koronának 25 mm széles és 20 mm magas, aranyból készült hű másán függ. Egy 100 mm
széles szalagon a jobbvállról a balcsípő felé viselendő. A szalag közepén végigfutó 88 mm
széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 2 mm széles fehérszínű csík választja el a



szalag két szélén végigfutó 4 mm széles sötétpiros szegélycsíktól.
A Szent Koronával ékesített nagykereszthez egy nyolc egyenlő sugarú, a balmellre

tűzendő ezüstös csillag jár, melynek átmérője 100 mm.
A csillag  közepén a  2.  pontban leírt  és  a  Szent  Koronával  ékesített  kereszt  van

elhelyezve. A csillagra elhelyezett zománckereszt alatt aranysugarak láthatók.
A  Szent  Koronával  ékesített  nagykereszthez  Magyarország  Főméltóságú

Kormányzójának az adományozáskor történő ilyirányú rendelkezése esetében a Magyar
Érdemrend lánca is hozzátartozik.

A lánc aranyozott ezüstből készült, 990 mm hosszú és 30 szemből áll. E 30 szemből
28 szem váltakozva egyrészt a Magyar Szent Koronának 28 mm széles és 17 mm magas hű
mása, másrészt 32 mm és 28 mm főméretű ovális-alakú babérkoszorú, amely a koronás
hármashalomból kiemelkedő kettőskeresztet övezi. A 29-ik (záró) szem a Magyar Szent
Koronának  a  lánc  többi  hasonló  szemével  egyező  méretű  hű  mása,  azonban  a  többi
hasonló szemekhez képest 90 fokkal elfordított fekvésben. A lánc közepén lévő 30-ik szem
ismét  ovális-alakú  babérkoszorú,  mely  a  koronás  hármashalomból  kiemelkedő  kettős-
keresztet övezi, azonban e koszorú főméretei 48 mm és 38 mm. Erről a középszemről a
Szent Koronának 35 mm széles és 20 mm magas hű mása és erről a Magyar Érdemrend
középkeresztje függ. A lánc egyes szemeit két láncocska kapcsolja egymáshoz.

A  nagykereszt  keskeny  sötét  smaragdzöld  zománcszegélyű,  aranyszélű
fehérzománcos  56  mm  átmérőjű  kereszt,  mely  egy  100  mm  széles  egyszínű  sötét
smaragdzöld szalagon a jobbvállról a balcsípő felé viselendő.

A  nagykereszthez  egy  nyolcsugarú,  a,  balmellre  tűzendő ezüstös  csillag  jár,
melynek átmérője 90 mm. A csillag közepén a 2. pontban leírt kereszt van elhelyezve.

A  középkereszt  keskeny  sötét  smaragdzöld  zománcszegélyű,  aranyszélű
fehérzománcos 52 mm átmérőjű kereszt, mely 40 mm széles szalagon a nyakban viselendő.
A szalag színe sötét smaragdzöld.

A  középkereszthez  a  csillag  a  jobbmellen  viselendő.  Ez  a  csillag  szintén
nyolcsugarú, átmérője azonban csak 80 mm.

A  tiszti  kereszt  keskeny  sötét  smaragdzöld  zománcszegélyű,  arany-szélű
fehérzománcos 50 mm átmérőjű kereszt, amely a balmellre tűzve viselendő. Szalagja nincs.

A  lovagkereszt  keskeny  sötét  smaragdzöld  zománcszegélyű  aranyszélű
fehérzománcos 42 mm átmérőjű kereszt,  mely háromszög alakban összehajtott  40  mm
széles sötét smaragdzöld szalagon a balmellen viselendő.

A kis díszítmény.

4.  Amennyiben  a  katonai  szabályzat  vonatkozó  rendelkezései  nem  írják  elő  a
Magyar Érdemrendnek a Szent Koronával ékesített nagykeresztje, továbbá nagykeresztje,
közép- és tiszti keresztje jelvényeinek eredeti alakjukban való viselését, ez esetben:

A Szent Koronával ékesített nagykereszt szalagja és csillagja helyett a lovagkereszt
viselendő a Szent Koronával ékesített nagykereszt csillagának kicsinyített 25 mm átmérőjű
másával díszített piros-fehér szegélyezésű sötét smaragdzöld szalagon,

a  nagykereszt  csillagja  és  szalagja  helyett  ugyancsak a  lovagkereszt  viselendő  a
nagykereszt csillagának kicsinyített 25 mm átmérőjű másával ékesített sötét smaragdzöld
szalagon,



a  középkereszt  és  csillaga  helyett  a  lovagkereszt  viselendő  sötét  smaragdzöld
szalagon a középkereszthez járó csillag 20 mm átmérőjű kicsinyített másával ékesítve,

a csillag nélküli középkereszt helyett a lovagkereszt viselendő sötét smaragdzöld
szalagon, a középkereszt keresztjének 18 mm átmérőjű kicsinyített másával ékesítve, és
végül 

a tiszti kereszt helyett a lovagkereszt sötét smaragdzöld szalagon viselendő a tiszti
kereszt keresztjének 15 mm átmérőjű kicsinyített másával ékesítve.

E díszítmények hivatalos megjelölésére a „kis díszítmény" elnevezés szolgál.

Polgári személyek részére kifejezett kormányzói „teljes- elismerés”, illetve katonai személyek részére
kifejezett kormányzói „különös dícsérő elismerés” látható jelét képező Magyar Koronás Nagy

Aranyérem.

5.  Azok  a  polgári  személyek,  akiknek  a  szerzett  érdemek  méltatásául  -
miniszterelnöknek a minisztertanács hozzájárulásával tett előterjesztésére - Magyarország
Főméltóságú Kormányzója  „teljes  elismerését”  fejezte  ki;  ugyancsak  azok  a  katonai
személyek,  akiknek  -  a  magyar  királyi  honvédelmi  miniszter  közvetlenül  tett
előterjesztésére  - Magyarország  Főméltóságú  Kormányzója,  mint  Legfőbb  Hadúr,
„különös  dícsérő  elismerését”  nyilvánította,  e  két  „elismerés”  látható  jeléül  a  Magyar
Koronás  Nagy  Aranyérmet  viselik,  mely  keskeny  fehérzománc  csíkkal  ellátott,  zöld
zománc babérkoszorúval övezett, ovális aranyérem.

Az  érem  47,  illetve  39  mm  átmérőjű.  mellső  oldalán  dombornyomásban  a
hármashalmon a kettőskereszt.  Hátsó oldalán a „Signum Laudis" felírás és  az alapítási
évszám.

Az érem a Magyar Szent Korona 29 mm széles másán függ, és 4-4 mm szélességű
fehér  csíkkal,  majd  1-1  mm szélességű  piros  csíkkal  szegélyezett,  30  mm széles  piros
szalagon a nyakban viselendő.

A  „teljes”,  illetve  „különös  dícsérő”  elismerés  újólagos  kifejezését  egy,  a
szalaggyűrűre alkalmazott zománcozott magyar címerpajzs, harmadszori kifejezését pedig
egy, a szalaggyűrűre alkalmazott, zománcozott magyar címerpajzs két oldalán elhelyezett
zöld zománcos babérág jelzi.

Polgári személyek részére kifejezett, kormányzói „elismerés”, illetve katonai személyek részére
kifejezett, kormányzói ,,dícsérő elismerés” látható jelét képező Magyar Koronás Ezüstérem és

Magyar Koronás Bronzérem.
Polgári személyek részére kfiejezett kormányzói „elismerés” látható jelét képező Magyar Koronás

Eziistérem és Magyar Koronás Bronzérem.

6.  Azok a  polgári  személyek,  akiknek a  szerzett  érdemek méltatásául  a  magyar
királyi  miniszterelnöknek,  vagy  az  illetékes  miniszternek  a  minisztertanács
hozzájárulásával  tett  előterjesztésére  - Magyarország  Főméltóságú  Kormányzója
„elismerését”  fejezte  ki,  ezen  „elismerés”  látható  jeléül  a  Magyar  Koronás  Ezüstérmet
viselik. Az elismerés minden további nyilvánítása esetén, ennek az éremnek a szalagján
egy-egy 5 mm széles sima ezüst pánt viselendő.



Úgy  a  Bronz-,  mint  az  Ezüstérem  átmérője  30  mm,  az  érem  első  oldalán
dombornyomásban  hárrnashalmon  a  kettős-kereszt,  hátsó  oldalán  a  „Signum  Laudis"
felírás és az alapítási évszám.

Mindkét  érem  a  Magyar  Szent  Korona  16  mm  széles  másán  függ,  Az  érmet
háromszög alakban összehajtott, egyszínű, sötét smaragdzöld szalagon kell viselni.

Katonai személyek részére kifejezett kormányzói „dicsérő elismerés” látható jelét képező
Magyar Koronás Ezüstérem és Magyar Koronás Bronzérem.

7.  A  fegyveres  erőnek  azok  a  tisztjei  és  rangosztályba  sorolt  egyénei,  akik
Magyarország Főméltóságú Kormányzójától,  mint Legfőbb Hadúrtól  - a magyar királyi
honvédelmi miniszternek közvetlenül tett előterjesztésére  - „dícsérő elismerést” nyertek,
az elsőízben nyert „dícsérő elismerés” látható jeléül az Alapszabályok 6. pontjában említett
bronzérmet, a második ízben nyert „dícsérő elismerés” jeléül pedig az ezüstérmet viselik
azzal  az  eltéréssel,  hogy  a  sötét  smaragdzöldszínű  szalag  keskeny  piros-fehér
szegélyezésű. A „dícsérő elismerés” minden további nyilvánítását az éremnek a szalagján
egy-egy 5 mm széles sima ezüstpánt jelzi.

8.  Azok  a  tisztek  és  hasonló  állásúak,  kik  Magyarország  Főméltóságú
Kormányzójának  Gödöllőn,  1930.  évi  szeptember  hó  15.  napján  kelt  legfelsőbb
elhatározása  alapján  a  világháborút  követő  események  miatt  elintézetlenül  maradt
háborús  kitüntetési  javaslatukról  igazolványt  kaptak  és  háborús  érdemeikért  utólag
„dícsérő elismerésben” részesültek, az ennek látható jeléül adományozott Magyar Koronás
Bronzérem,  piros-fehér  szegélyű,  sötét  smaragdzöld  szalagján  annak  a  kitüntetésnek
kisebbített  alakját  viselik,  amelyről  az  igazolvány  szól.  Ha  az  igazolvány  kardos
kitüntetésre vonatkozik, a szalagra a kardokat is fel kell tűzni.

Ez  a  kitüntetés  a  rangsorban  közvetlenül  a  katonai  érdemkereszt  szalagján
viselendő Bronz Katonai Érdemérmet követi.

A háborús érdemek utólagos elismeréséül tudtul adott, „dicsérő” elismerés látható
jeléül  szolgáló  Magyar  Koronás  Bronzérem  az  alapszabályok  28.  pontja  értelmében
magánalkalmakkor kisebbített alakban (en miniature) is viselhető, azonban a még kisebb
alakban ráerősített elmaradt háborús kitüntetéssel.

A Bátorsági Érem.

9. A Bátorsági Érem azoknak a polgári és katonai egyéneknek adományozható, akik
személyes bátorsággal véghezvitt tettükkel különös érdemet szereztek. Az érem azonos a
6.  pontban  leírttal,  azonban  piros  és  fehér  pólyás,  háromszög  alakban  összehajtott
szalagon  viselendő.  A szalagon  a  4  piros  és  a  4  fehér,  egyenkint  5  mm  széles  pólya
váltakozva követi egymást.

A  Bátorsági  Érem  adományozására  az  előterjesztést  polgári  egyéneknél  a
minisztertanács  hozzájárulásával  a  magyar  királyi  miniszterelnök,  katonai  egyéneknél
közvetlenül a magyar királyi honvédelmi miniszter teszi meg.



A Magyar Érdemkereszt.

10. A Magyar Érdemkereszt fokozatai:
Arany Érdemkereszt,
Ezüst Érdemkereszt,
Bronz Érdemkereszt.
Az  Arany  Érdemkereszt  aranyozott,  fényezett  szélű  42  mm  átmérőjű  kereszt.

Éremfelülete ugyanolyan, mint a Magyar Érdemrendé, de piros helyett fényezett arany
alappal.

Az  Ezüst  Érdemkereszt  ezüstözött,  fényezett  szélű  42  mm  átmérőjű  kereszt.
Éremfelületének rajza ugyanolyan, de ezüstözött.

A Bronz Érdemkereszt bronzból készült, fényezett szélű 42 mm átmérőjű kereszt.
Éremfelületének rajza ugyanolyan, de bronzból készült.

A Magyar Arany, Ezüst és Bronz Érdemkereszt háromszög alakban összehajtott 40
mm széles szalagon a bal mellen viselendő.

A szalag  alapszíne  a  Magyar  Érdemrend  szalagjának  sötét  smaragdzöld  színe,
melynek mindkét szélén egy-egy 5 mm és egy-egy 3 mm széles piros csík húzódik.

A Magyar Érdemérem.

11. A Magyar Érdemérem fokozatai:
Magyar Ezüst Érdemérem,
Magyar Bronz Érdemérem.
Mindkettő adományozható polgári és katonai egyéneknek.
Mindkét  Érdemérem  40  mm  átmérőjű,  mellső  oldalán  dombornyomásban  a

hármashalmon  a  kettőskereszt,  felette  „A  hazáért”  felírással.  Hátsó  oldalán  az
érdemkereszt jelmondata és az alapítási évszám.

Az érem háromszögben összehajtott 40 min széles sötét smaragdzöld szalagon a
többi éremhez hasonlóan a bal mellen viselendő.

Hadikitüntetések.

A hadiszalag és hadidíszítmény.

12.  A  háború  idején  a  magyar  királyi  honvédelmi  miniszter  előterjesztésére
hadikitüntetésként  adományozott  Magyar  Érdemrendet,  a  polgári  személyek  részére
kifejezett  kormányzói  „teljes  elismerés”,  illetve  katonai  személyek  részére  kifejezett
kormányzói  „különös  dicsérő  elismerés”  látható  jelét  képező  Magyar  Koronás  Nagy
Aranyérmet,  a  polgári  személyek  részére  kifejezett  kormányzói  „elismerés”,  illetve  a
katonai személyek részére kifejezett kormányzói „dicsérő elismerés” látható jelét képező
Magyar Koronás Ezüstérmet és Magyar Koronás Bronzérmet, a Magyar Érdemkeresztet és
végül a Magyar Érdemérmet - mint hadikitüntetést - „hadiszalagon", a Magyar Érdemrend
csillagait  és  tiszti  keresztjét  pedig  a  kereszt  alsó  szára  körül  „hadidíszítmény”-ként
elhelyezett babérággal kell viselni.



A hadiszalag 40 mm széles s rajta a 34 mm széles piros, sávot jobbról-balról 1.5 mm
széles fehér, majd 1.5 mm széles zöld csík szegélyezi.

A Magyar Érdemrend nagykeresztjének hadiszalagja 100 mm széles s rajta a 80 mm
széles piros sávot jobbról-balról 2 mm fehér, majd 4 mm széles zöld csík szegélyezi.

A kardok.

13.  Háború  idején  az  ellenség  előtt  tanusított  vitéz  magatartással  véghezvitt
harccselekményekért vagy eredményes vezetésért a magyar királyi honvédelmi miniszter
előterjesztésére  adományozott  Magyar  Érdemrendet  a  kereszt  szárai  közt  átlósan
elhelyezett két egyenes kard díszíti.

Az ily érdemekért kifejezett kormányzói „különös dícsérő elismerés” látható jelét
képező Magyar Koronás Nagy Aranyérmet a korona és  az érem között,  a  kormányzói
„dícsérő elismerés” látható jelét képező Magyar Koronás Ezüstérmet és a Magyar Koronás
Bronzérmet pedig a hadiszalagon két keresztbe helyezett kard díszíti.

14.  A  hadiszalagon  vagy  hadidíszítménnyel  adományozott  kitüntetések  a
rangsorban az azonos békekitüntetést, a  kardokkal  adományozott  hadikitüntetések
pedig  az  azonos kardnélküli  hadiszalagon  vagy  hadidíszítménnyel  adományozott
kitüntetést közvetlenül megelőzik.

A Magyar Vitézségi Érem.

15.  A Magyar  Vitézségi  Érmet  Magyarország  Főméltóságú Kormányzója,  hadúri
jogánál  fogva  a  m.  kir.  honvédelmi  miniszter  előterjesztésére  a  m.  kir.  honvédség  oly
legénységi  állományú  egyéneinek  adományozza,  akik  az  ellenség  előtt  tanusított
személyes vitézségükkel, vagy hősies önfeláldozásukkal értékes szolgálatot teljesítettek és
ezzel kitüntetésre méltónak bizonyultak.

Adományozható ezenkívül a Magyar Vitézségi Érem:
a  m.  kir.  csendőrség  és  más  fegyveres  őrtestületek  legénységi  állományú

egyéneinek,  ha  azok  az  előző  bekezdésben  megállapított  feltételeknek  megfelelnek,
valamint

rendkívüli esetekben polgári személyeknek is.
A Magyar  Vitézségi  Érem  adományozására  idegen  államok  fegyveres  erejéhez

tartozó legénységi egyének is tekintetbe jöhetnek.

16. Az Államfő - szükség esetén - az adományozás jogát átruházhatja.

17. A Magyar Vitézségi Éremnek négy fokozata van:
Magyar Arany Vitézségi Érem,
Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érem,
Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem,
Magyar Bronz Vitézségi Érem.



18.  A Magyar  Vitézségi  Érem első  oldalát  Magyarország  Kormányzójának  balra
néző  mellképe  díszíti,  a  másik  oldalon  a  koronás  magyar  címer  alatt  félkörben  futó
„VITÉZSÉGÉRT" felirat van.

A Magyar Arany Vitézségi Érem 40 mm átmérővel aranyból,
a Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érem 40 mm átmérővel ezüstből,
a Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem 35 mm átmérővel ezüstből,
a Magyar Bronz Vitézségi Érem pedig 35 mm átmérővel bronzból készül.
A Magyar Vitézségi Érmet, a háromszög-alakban összehajtott hadiszalagon, a mell

baloldalán viselik.

19.  A Magyar  Vitézségi  Érem valamely  fokozatának  ismételt  adományozását  az
érem fémanyagából készült és a szalagra illesztett egy-egy 5 mm széles pánt jelzi.

20.  Akik  ebben  a  kitüntetésben  részesülnek,  a  m.  kir.  honvédelmi  minisztertől
rendelvényt kapnak.

Az adományozás jogának a 2. pontban említett átruházása esetén az adományozási
joggal felruházott előljárók a kitüntetésben részesülteket igazolvánnyal látják el.

21. A kitüntetettek akkor is megtartják az érmet, ha a tiszti (tisztviselői) állományba
kerülnek.

22.  A  Magyar  Vitézségi  Érem  a  tulajdonos  elhalálozása  esetén  az  örökösök
birtokában marad.

23.  A Magyar Vitézségi Érem irodájának teendőit Magyarország Kormányzójának
katonai irodája látja el.

Általános határozatok.

24.  Az Államfő életfogytiglan tulajdonosa a Magyar Érdemrend Szent Koronával
ékesített nagykeresztjének és a láncnak.

25. A Magyar Érdemrend, a Magyar Koronás Nagy Aranyérem, a Magyar Koronás
Ezüstérem, a Magyar Koronás Bronzérem, a Bátorsági Érem, a Magyar Érdemkereszt, a
Magyar Érdemérem és a Magyar Vitézségi Érem adományozása díjmentesen történik.

26. A Magyar Érdemrenddel oklevél jár.
27. Aki a Magyar Érdemrenddel, a Magyar Koronás Nagy Aranyéremmel, a Magyar

Koronás,  Ezüstéremmel,  a  Magyar  Koronás  Bronzéremmel,  a  Bátorsági  Éremmel,  a
Magyar Érdemkereszttel, a Magyar Érdeméremmel, illetve a Magyar Vitézségi Éremmel
van kitüntetve, az jogosult magát a megfelelő kitüntetés tulajdonosának nevezni. Kiváltság
az adományozással nem jár.

28.  Az  Alapszabályokban  felsorolt  kitüntetések  magán  alkalmakkor  kisebbített
alakban (en miniature) is viselhetők.

29.  A Magyar  Érdemrend  tulajdonosai,  ha  későbben  egy  magasabb  osztályúval
tiintettetnek ki, az alsóbb osztályú Magyar Érdemrendnek is tulajdonosai maradnak és azt
viselhetik.



30. A Magyar Érdemrend jelvényei, a Magyar Koronás Nagy Aranyérem, a Magyar
Koronás  Ezüst-  és  Bronzérem,  Bátorsági  Érem,  a  Magyar  Érdemkereszt  és  a  Magyar
Érdem  érem  a  tulajdonos  elhalálozása  esetén  az  illető  kitüntetés  irodájához
visszajuttatandók.

31. A Magyar Érdemrend, a polgári személyek részére kifejezett kormányzói „teljes
elismerés”,  illetve  katonai  személyek  részére  kifejezett  kormányzói  „különös  dicsérő
elismerés” látható jelét képező Magyar Koronás Nagy Aranyérem, a polgári személyek
részére  kifejezett  kormányzói  „elismerés”,  illetve  katonai  személyek  részére  kifejezett
kormányzói  „dicsérő  elismerés”  látható  jelét  képező  Magyar  Koronás  Ezüstérem  és  a
Magyar Koronás Bronzérem, a Bátorsági Érem, az Érdemkereszt és végül az Érdemérem
irodájának teendőit Magyarország Főméltóságú Kormányzójának kabinetirodája látja el,
mely a megtörtént adományozás után n jelvényt, illetve jelvényeket és az alapszabályt.
továbbá a Magyar Érdemrend adományozása esetében az oklevelet az átvételi elismervény
egy-egy példányával együtt az előterjesztést tett magyar királyi miniszterelnöknek, illetve
magyar  királyi  miniszternek  megküldi.  A kézbesítés  után az  elismervényt  az  irodához
vissza kell küldeni.

A Magyar  Koronás  Nagy  Arany-,  Ezüst-  és  Bronzérem,  a  Bátorsági  Érem,  az
Érdemkereszt  és  az Érdemérem adományozása esetében oklevél  nem jár,  hanem azok,
akik ily kitüntetésben részesültek, erről szóló értesítést kapnak attól a minisztertől, aki a
kitüntetés iránt az előterjesztést tette.

32. Csakis az előírásnak megfelelő jelvények viselhetők.
33. A büntető és egyéb törvényeknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezései a jelen

alapszabályokban felsorolt kitüntetések jelvényeire szintén alkalmazást nyernek.

Kelt Budapesten, 1939. évi május hó 13. napján.

Horthy s. k.
Gróf Teleki Pál s. k.


