
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága
1940. évi december hó 11-én kelt legfelsőbb elhatározása,

a „Nemzetvédelmi Kereszt" elnevezésű kitüntetés alapításáról.

Kedves  gróf  Teleki!  A  minisztertanács  hozzájárulásával  tett  előterjesztésére
„Nemzetvédelmi Kereszt" elnevezésű kitüntetést alapítok.

E  kitüntetést  azoknak  óhajtom  adományozni,  akik  akár  a  magyarországi
kommunizmus súlyos megpróbáltatásainak idejében, akár a hazánktól elszakított és utóbb
a Szent Koronához visszatért területeken az idegen megszállás nehéz évei alatt törhetetlen
magyar hittel küzdöttek a hazánkat megcsonkító és a magyar nemzet gyengítésére törekvő
erőkkel  szemben  s  a  magyarság  és  Magyarország  fennmaradása  érdekében  életük
kockáztatásával önfeláldozó magatartást tanusítottak.

A jóváhagyott Alapszabályokat idezárom.
Megbízom, hogy e kitüntetés alapításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket

tegye meg.

Kelt Budapesten 1940. évi december hó 11. napján.

Horthy s. k.
Gróf Teleki Pál s. k.

A NEMZETVÉDELMI KERESZT ALAPSZABÁLYAI.

1. §. A Nemzetvédelmi Keresztet Magyarország Főméltóságú Kormányzója a
szerzett  érdemek  méltatására  a  magyar  királyi  miniszterelnöknek  a  minisztertanács
hozzájárulásával tett  előterjesztésére azoknak adományozza, akik akár a magyarországi
kommunizmus súlyos megpróbáltatásainak idejében, akár a hazánktól elszakított és utóbb
a Szent Koronához visszatért területeken az idegen megszállás nehéz évei alatt törhetetlen
magyar hittel küzdöttek a hazánkat megcsonkító és a magyar nemzet gyengítésére törekvő
erőkkel  szemben  s  a  magyarság  és  Magyarország  fennmaradása  érdekében  életük
kockáztatásával önfeláldozó magatartást tanusítottak.

2.  §. A Nemzetvédelmi Kereszt 38 mm átmérőjű a középpont felé összefutó
szárú kereszt, melyet éremfelületén Magyarország paizsalakú kis címere ékesít, felette a
Szent Koronával. Hátsó oldalán a középpontban paizs, abban „A Hazáért 1940." felírás.

A kereszt  háromszög  alakban  összehajtott  40  mm  széles  piros-fehér-zöld  színű
szalagon a bal mellen viselendő. A szalag 19-19 mm széles piros és  zöld szegélysávjai
között 2 mm széles fehér sáv.

3. §. A Nemzetvédelmi Keresztnek egy fokozata van.

4. §. A Nemzetvédelmi Kereszt adományozása díjmentesen történik.



5. §. A Nemzetvédelmi Kereszt magánalkalmakkor kisebbített alakban is viselhető.

6. §. Csakis az előírásnak megfelelő jelvényt lehet viselni.

7.  §. A büntető- és egyéb törvényeknek a rendjelekre vonatkozó rendelkezései a
Nemzetvédelmi Kereszt jelvényeire szintén alkalmazást nyernek.

Kelt Budapesten, 1940. évi december hó 11. napján.

Horthy s. k.
Gróf Teleki Pál s. k.


