
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága
által 1941. évi november hó 24-én jóváhagyott

alapszabályai a Tűzkeresztnek.

Magyarország Főméltóságú Kormányzója  Budapesten, 1941. évi november hó 24-
én  kelt  legfelsőbb  elhatározásával  a  háborúban  való  részvétel  és  a  haza  védelmében
szenvedett sebek, sérülések és rokkantság méltatására Tűzkeresztet a1aptani s annak alább
következő alapszabályait jóváhagyni méltóztatott.

A Tűzkereszt alapszabályai.

1.  §. A Tűzkereszt, egyben  háborús emlékérem,  35 mm  átmérőjű, a középpont felé
összefutó szárú barnított (oxidált)  fémből készített kereszt, melynek éremfelületét fekete
szegélycsík,  „A Hazáért"  felirat,  a  „babérkoszorús”  Tűzkeresztet  ezenkívül  a  szárakon
körbefutó  babérkoszorú,  a  „kardos”  Tűzkeresztet  pedig  még  a  szárak  között  két
keresztbetett  egyenes  kard  is  díszíti.  A kereszt  teljesen  sima hátsó  oldalára  a  hadjárat
évszámát vésik.

2. §.  A Tűzkeresztet a jelenlegi kardos és sisakos „magyar háborús emlékérem”
szalagján, a mell baloldalán kell viselni.

3. §. A háború alatt különböző beosztásokban teljesített  szolgálatot és a velejáró
veszélyeztetés fokát is megjelölendő, a Tűzkeresztnek három fokozata van:

I. fokozat.
Tűzkereszt kardokkal és koszorúval.

1. A kivonuló hadműveleti hadseregen belül:
a) a hadműveletekben ténylegesen résztvett gyalogság,
gyorsfegyvernem,
tüzérség,
légvédelmi tüzérség,*)
légierők,**)
folyamierők, valamint
műszaki és híradó csapat hadtest közvetlen alakulatokig bezárólag,
gyalog-,  gépkocsizó-,  páncélos-,  lovasdandár  parancsnokságoknál  szolgálatot

teljesítők számára,
b)  a hadsereg bármely  harcra nem hivatott egyéne  és a fegyveres testületek tagjai

részére, ha az ellenséggel szemben fegyvert alkalmazva harcoltak,
c)  azon  polgári  személyek számára,  akik  a  hadműveleti  területen  bármely  okból

kifolyólag az ellenséggel szemben fegyverrel a kezükben harcoltak.
2. A hátországban a mozgósított hadseregen belül:

a honi légvédelmi hadrendbe felvett légvédelmi*) és repülő**) alakulatok egyénei részére,
ha harcban vettek részt.



II. fokozat.
Tűzkereszt kardok nélkül, koszorúval. 

A kivonuló hadműveleti hadseregen belül:
a) a hadműveleti területen felvonult, bár a hadműveletekben ténylegesen részt nem

vett
gyalogság,
gyorsfegyvernem,
tüzérség,
légvédelmi tüzérség,
légierők,
folyamierők,
műszaki és híradó csapat hadtest közvetlen alakulatokig bezárólag,
gyalog-,  gépkocsizó-,  páncélos-,  lovasdandár  parancsnokságoknál  szolgálatot

teljesítők részére,
b)  a  kivonuló  hadseregen belül  a  felsorolt  fegyver-  és  csapatnemhez  nem tartozó,  más

csapatnembe,  állománycsoportba  és  magasabb  parancsnokságok  állományába  tartozó
egyének számára,

c)  a  kivonuló  (hadműveleti)  hadseregen  belül  szolgálati  beosztást  nyert  polgári
személyek és a fegyveres testületeknek hadműveleti területen működő tagjai részére.

III. fokozat.
Tűzkereszt kardok és koszorú

1. Hátországban a mozgósított hadseregen belül:
a)  a  hátországban  tényleges  szolgálatot  teljesítő  honvéd  egyének  és  a  többi  fegyveres

testületek tagjai részére,
b)  a  hátországban  szolgálati  beosztást  nyert  polgári  személyek  (nők,  férfiak)

számára,
2.  Hátországban  a  mozgósított  hadseregen  kívül  ellenséges  harceszközöktől szenvedett

igazolt sebesülés esetén bármely polgári személy (nő, férfi) számára.

4.  §. Ellenséges  harceszközöktől  mind  a  hadműveleti  területen,  mind  a
hátországban  szenvedett  minden  igazolt  sebesülés  vagy  ilyen  behatása  következtében
előállott  igazolt  sérülés  jelzésére  egy-egy  3  mm  széles,  nikkelezett  fémpánt  szolgál  a
Tűzkereszt szalagján.

A  fémpántokat  az  éremszalagon  vízszintesen,  a  kitüntetési  szalagsávon
függőlegesen kell elhelyezni.

A hadirokkantak a Tűzkereszt szalagján a rendszeresített hadirokkant-jelvényt is
viselik.

5.  §. A Tűzkereszt  a  Rendjelek,  Érdemjelek,  Dísz-  és  Emlékjelek rangsorában a
Károly csapatkereszt után sorol.



6.  §. 1.  A Tűzkeresztre  való  igényjogosultságot  a  mozgósított  hadseregen belül
teljesített - bizonyos tartalmú - háborús szolgálattal lehet megszerezni.

Azt a szolgálati időtartamot, amely ezen igényjogosultság megállapításánál alapul
szolgál, az egyes hadműveletek lezárása után, a Fővezérség állapítja meg és hirdeti ki.

2.  Igényjogosultak  továbbá,  a  hadjárat  alatt  teljesített szolgálati  időtartamra,
fegyver-,  csapatnem-,  állománycsoportra  és  arra  való  tekintet  nélkül,  hogy a  kivonuló
hadműveleti  hadseregen  belül,  vagy  a  hátországban  a  mozgósított hadseregen  belül
teljesítettek-e  szolgálatot,  a  m.  kir.  honvédségnek  (csendőrségnek  vagy  más  fegyveres
testületnek) mindama tagjai, továbbá a mozgósított hadseregen belül szolgálati beosztást
nyert  mindazok  a  polgári  személyek  (nők,  férfiak),  akik  az  ellenséges  harceszközök
közvetlen, vagy közvetett befolyása folytán a hadműveleti területen, illetve a hátországban
megsebesültek  vagy sérültté  váltak,  továbbá,  akik  beigazoltan a  háború következtében
szerzett betegségük folytán hadirokkantakká lettek.

3.  Az igényjogosultságot megszerzi az is, aki  a kivonuló hadműveleti hadseregen
belül teljesített szolgálata közben az igényjogosultság elnyeréséhez megkövetelt  tartalmú
idő  letelte előtt  hadifogságba jutott,  de a Szolg.  Szab.  I.  Rész 85.  §.  alapján lefolytatott
eljárás során igazolták - feltéve hogy a hadifogságból olyan időpontban tért vissza, amikor
hadműveletek  egyáltalában  nem,  vagy  már  csak  oly  rövid  ideig  voltak,  hogy  az
igényjogosultsághoz megkövetelt szolgálati időt már nem szerezhette meg.

4.  Igényjogosult továbbá mindaz a polgári személy (nő, férfi),  aki a mozgósított
hadseregen kívül ellenséges harceszköztől igazoltan megsebesült.

5.  Végül  a  Tűzkeresztre  az  ellenség  előtt  bármely  beosztásban  hősi  halált  halt
honvéd  (csendőr,  vagy  más  fegyveres  testület)  egyén  legközelebbi  hozzátartozója  is
igényjogosult, ha arra erkölcsi szempontból is méltó.

A hátramaradottak egyike a Tűzkeresztet az alábbi sorrendben viselheti:
a) a nős, családos hősi halott legidősebb, szellemileg ép fia, vagy
özvegye, vagy
legidősebb, szellemileg ép leánya,
b) a nőtlen hősi halott édesapja, vagy édesanyja, vagy
fiútestvére, vagy
leánytestvére, vagy
igazolt menyasszonya.

7.  §. Különböző,  egymástól  független háborúk emlékére  külön-külön Tűzkeresztet
kell  adományozni.  A  Tűzkeresztek  hátlapján  feltüntetett  évszámok  mutatják,  hogy
tulajdonosuk milyen háborúban vett részt.

Egy  háborúban  szerzett  teljesítményeiért  bárki  csak  a  Tűzkereszt  egyik
fokozatának lehet tulajdonosa.

Ha valaki a háború alatt, vagy annak befejeztével felmutatott teljesítményei alapján
a  Tűzkereszt  egyik  magasabb  fokozatára  válik  igényjogosulttá,  úgy  az  alsóbb  fokozat
megvonásával a magasabb fokozatot kell adományozni.

A  Tűzkeresztnek  kizárólag  ama  fokozata  ítélhető  oda,  amely  minden
követelményének az igényjogosult megfelel.

Kivételt  képeznek  a  6.  §.  3.  pontjában  felsoroltak.  Ezeknek  a  Tűzkereszt  ama
fokozata  illetékes,  amelyet  fogságbaesésük  időpontjában  a  3.  §-ban  megállapított



beosztásuknál fogva kiérdemeltek.
A Tűzkeresztre  való  igényjogosultság  megállapítását  és  az  odaítélést  a  6.  §.  1.

pontjában  felsoroltak  részére  - a  szolgálati  időtartam  megállapítása  után,  - a  6.  §.  3.
pontjában felsoroltak részére a hadifogságból való visszatérés és igazolás után a csapattest
(ennek megfelelő)  parancsnok (főnök,  vezető),  vagy ennél  magasabb közvetlen előljáró
foganatosítja. A Tűzkeresztet a 6. §. 2.,  4. és 5. pontján alapuló igényjogosultság beállta
után  mind  a  hadműveleti  területen,  mind  a  hátországban  a  csapat  (ennek  megfelelő)
parancsnok (főnök, vezető), vagy ennél magasabb közvetlen előljáró ítéli oda, és pedig a 3.
§-ban  felsorolt  abban  a  fokozatban,  amely  megfelelt  az  igényjogosult  szolgálati
beosztásának, amikor megsebesült, sérültté vagy rokkanttá vált, illetve hősi halált halt.

Polgári  személyek  igényjogosultságát  - amennyiben ezt  valamely  csapat  (ennek
megfelelő) parancsnok (vezető, főnök) vagy ennél magasabb közvetlen parancsnok nem
állapíthatja  meg,  - a  területileg  illetékes  honvéd  kerület  (hadtest)  leventeparancsnok
foganatosítja és az odaítélést is végzi.

Kétes esetekben az igényjogosultság kérdésében a m. kir.  honvédelmi miniszter
dönt.

A Tűzkeresztet 1941. évi június hó 26-ától (Kassa bombázásának napja) kezdődőleg
kell adományozni az igényjogosultságot megszerzőknek. Továbbá kivételesen mindazon
honvéd (csendőr) és a többi fegyveres testületek egyénei részére, akik az 1938., 1939. évi
Felvidék-i  és  Kárpátalja-i,  az  1940.  évi  Erdély-i,  valamint  az  1941.  évi  Délvidék-i
hadműveletek során a 6. §. 2. és 5. pontjai alapján az igényjogosultságot megszerezték.

A Tűzkereszt csak magyar állampolgárnak adományozható.

8.  §. A Tűzkereszt  odaítéléséről  „Igazolvány"-t  kell  adni  s  annak  megtörténtét
állományparancsban  ki  kell  hirdetni,  az  anyakönyvi  lapon  és  a  minősítésen  elő  kell
jegyezni. Amennyiben  a  Tűzkeresztet  polgáriak  (nők  és  férfiak)  kapják,  úgy  azt  a
népmozgalmi nyilvántartó szerv a nyilvántartási lapon feljegyzi.

9.  §. A Tűzkereszt az igényjogosult tulajdonát  képezi  és elhalálozásakor örökösei
tulajdonába megy át.

10. §.  A Tűzkereszt magánalkalmakkor kisebbített alakban is viselhető.

11. §. Csak az előírásnak megfelelő jelvényeket szabad viselni.

12. §. A Tűzkeresztet tulajdonosától csak büntetőbírósági ítélet következményeként
lehet elvonni.

A  büntető  és  egyéb  törvényeknek  a  rendjelekre  vonatkozó  rendelkezései  a
Tűzkeresztre is érvényesek.

Horthy s. k.
Vitéz Bartha Károly s.



Megjegyzés:
*)  A légvédelmi  tüzérséghez  tartozók  részére,  ha  földi  elhárító  harcban  résztvettek,  vagy  ha  a
légvédelmi alakulat elhárító harcban 10-szer résztvett.
**)  A légierőkhöz  tartozók  részére,  ha  az  ellenséges  légtérben  10-szer  működtek,  vagy  ha  honi
alkalmazásban 10-szer ellenséges repülő köteléket megtámadtak.


