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Tárgy: Kitüntetésekre vonatkozó határozatok ismertetése.

A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének 1953. 
évi V. törvényét, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1953. é- 
vi 5. számú határozatát és a Magyar Népköztársaság Miniszter- 
tanácsának 1.019/1953. számú határozatát ismertetés és intéz
kedés végett az alábbiakban kivonatosan közlöm:

1955. évi

V. T Ö R V É NY
egyes kitüntetések alapításáról.

1.§.  A Magyar Népköztársaság érdekeinek szolgálatában és a- 
zok elősegítésében, a szocializmus építése terén kimagasló 
érdemeket szerzett személyek kitüntetésére az Országgyűlés 
a következő kitüntetéseket alapítja:

I. Polgári személyek részére:
1. A Magyar Népköztársaság Érdemrendje,
2. A Munka Vörös Zászló Érdemrendje,
5. Munka Érdemrend,
4. "Szocialista Munkáért" Érdemérem,
5. Munka Érdemérem;

II. Fegyveres testületek tagjai részére.
1. A Magyar Népköztársaság Érdemrendje,
2. Vörös Zászló Érdemrend,
3. Vörös Csillag Érdemrend,
4. "Kiváló Szolgálatért" Érdemérem,
5. Szolgálati Érdemérem.

3.§.  /2/ A fegyveres testületek tagjai részére rendszeresí
tett érdemrendekkel ki tüntethetők a fegyveres testületek 
kimagasló eredményeket felmutató tanintézetei és akadémiái 
is.
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4. §. A jelen törvénnyel alapított kitüntetéseket és kitün
tető címet a Minisztertanács javaslatára a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa adományozza.

5. §. A "Magyar Népköztársasági Érdemrend és Érdemérem", a 
"Kossuth Érdemrend", a "Magyar Szabadság Érdemrend", a "Ma
gyar Munka Érdemrend és Érdemérem", a "Köztársasági Elnök 
Elismerésének Koszorúja" /arany, ezüst és bronz fokozat/,
a "48-as Diszérem" kitüntetéseket a tulajdonosaik továbbra 
is viselhetik.

6. §. Az l.§.-ban felsorolt kitüntetések alapszabályát, va
lamint az l.§.-ban és az 5.§.-ban felsorolt kitüntetések 
viselési sorrendjét a Minisztertanács előterjesztésére a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa állapítja meg.

7. §. /1./ A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a kitüntetést 
megvonhatja attól, aki arra érdemtelenné vált.

/2./ A büntető és egyéb jogszabályoknak a rendjelekre vo
natkozó rendelkezéseit a jelen törvénnyel alapított kitün
tetésekre is alkalmazni , kell.

8.§. A jelen törvény hatályba léptével az 1946. évi VIII. 
törvény, az 1946. évi XXI. törvény, az 1948. évi XV. tör
vény, az 1948. évi XVI. törvény, az 1948. évi XVII. törvény 
és az 1949. évi 12. számú törvényerejű rendelet hatályukat 
vesztik.

9.§ . A jelen törvény 1953. évi április hó 4. napján lép 
hatályba.

DOBI ISTVÁN sk. SZABÓ PIROSKA sk.
a Népköztársaság Elnöki a Népköztársaság Elnöki

Tanácsának elnöke Tanácsának titkára

A NÉPKÖZTÁRSASÁG- ELNÖKI TANÁCSÁNAK
1953. évi 5. számú határozata

a Magyar Népköztársaság kitüntetéseinek alapszabályairól,

I.
A Magyar Népköztársaság kitüntetéseinek adományozása.

/1./ A Magyar Népköztársaság kitüntetései azoknak a szemé
lyeknek adományozhatok - külön polgári és külön a fegyveres 
testületek tagjai részére -, akik a Magyar Népköztársaság 
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érdekeinek szolgálatában és azok elősegítésében, a szocializ
mus építése terén kimagasló érdemeket szereztek.

A Magyar Népköztársaság fegyveres testületéinek tagjai ré
szére rendszeresített kitüntetések közül a Magyar Népköz
társaság Érdemrendje, a Vörös Zászló Érdemrend, és a Vörös 
Csillag Érdemrend a fegyveres testületek tanintézeteinek és 
akadémiáinak is adományozhatok.

/3./ A Magyar Népköztársaság kitüntetéseit a Minisztertanács 
javaslatára a Népköztársaság Elnöki Tanácsa adományozza.

II.

A kitüntetések leírása.

A Magyar Népköztársaság Érdemrendjének jelvénye - polgári és 
fegyveres testületi tagozatban - 44 mm. átmérőjű, aranyo
zott sugaras csillagon elhelyezett 45 mm. átmérőjű, arany
szélű, zománcozott ötágú vörös csillag. A csillag közepén a 
Magyar Népköztársaság 16 mm. átmérőjű zománcozott címere 
látható. A Magyar Népköztársaság Érdemrendje háromszögletű 
fehér színű, jobboldalt a szélétől 4 mm-re 4 mm. széles pi- 
ros-fehér-zölt hímzett sávval, baloldalt a szélétől 5 mm-re 
4 mm. széles piros hímzett sávval ellátott szalagon viselen
dő .
A Vörös Zászló Érdemrend jelvénye kétoldalt búzakoszorúval 
egybefogott felső részén zománcozott, csipkézett arany szé- 
lű vörös zászlóval borított stilizált kör alakú világoskék 
zománcozott mező, közepén arany sugarakkal. A mező aljára 
a Magyar Népköztársaság címere van ráhelyezve. A címer meg
hosszabbított piros-fehér-zöld szalagja a búzakoszorút ket
té osztja. A Vörös Zászló Érdemrend jelvénye háromszögletű 
mélyvörös, felső bal harmadában 5 mm. széles fehér alapon 
futó 2 mm. piros-fehér-zöld sávval ellátott szalagon vise
lendő .

A Vörös Csillag Érdemrend jelvénye aranyszínű 35 mm. átmé
rőjű köralaku babérkoszorú, amelyet az alján zománc piros- 
fehér-zöld sáv díszít. A babérkoszorúra 49 mm, átmérőjű zo
máncozott vörös ötágú csillag helyezkedik, közepén a Magyar 
Népköztársaság aranyszínű fémből készült címerével. A Vörös 
Csillag Érdemrend háromszögletű meggypiros szalagon vise
lendő .

A Kiváló Szolgálatért Érdemérem 36 mm. átmérőjű ezüstszínű 
érem, benne dombornyomása körben sűrű sugarakon ötágú csil
lag, amit szalaggal összekötött babérkoszorú vesz körül. Az 
érmen "Kiváló Szolgálatért" körirat olvasható. A Kiváló 
Szolgálatért Érdemérem háromszögletű mélyvörös, felső bal 
harmadában 5 mm. széles fehér alapon futó kétszer piros- 
fehér-zöld sávval ellátott szalagon viselendő.
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A Szolgálati Érdemérem jelvénye 36 mm. átmérőjű bronzból 
készült érem, benne dombornyomásban a Magyar Népköztársa
ság 30 mm. átmérőjű címere. A Szolgálati Érdemérem három
szögletű mélyvörös, fentről lefelé húzódó, egymástól 8 mm- 
re levő három, 3 mm. széles fehér alapon húzódó piros-fe- 
hér-zöld sávval ellátott szalagon viselendő.

III.

A kitüntetések viselése.

/l./ Amennyiben egyes alkalmakkor kiadott rendelkezések a 
kitüntetések eredeti alakjukban való viselését nem írják 
elő, a kitüntetés szalagsáv formájában is viselhető. A 
szalagsáv a kitüntetés szalagjának 40 mm. hosszú, 13 mm. 
széles téglalap alakú sávja.

/2./ A kitüntetések - kivéve a Köztársasági Elnök Elisme
résének Koszorúját - baloldalon viselendők.

/3»/ Érdemrenddel kitüntetett fegyveres testületek tanin
tézete, vagy akadémiája érdemrendjének arányosan nagyított 
mását az általa használt zászlón, annak a zászlórúdhoz eső 
felső sarkában ráhímezve használhatja.

IV.

Általános határozatok.

/l,/ Az I. alatt említett kitüntetések adományozásával ok
irat és igazolvány jár. Az okiratot a Népköztársaság Elnö
ki Tanácsa, az igazolványt az Elnöki Tanács Titkársága ál
lítja ki.

2. Ugyanaz a kitüntetés ugyanannak a személynek több ízben 
is adományozható.

Magasabb fokú kitüntetéssel kitüntetett személy részére, a 
már előzőleg adományozott kitüntetésnél alacsonyabb fokú 
kitüntetés is adományozható.

3. A kitüntetések adományozásával járó ügykezelési tenni
valókat a Népköztársaság Elnöki Tanácsának Titkára látja 
el.
4. A kitüntetések jelvényei a kitüntetett személy halála u- 
tán az örökös birtokában maradnak.
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5. A kitüntetést a Népköztársaság Elnöki Tanácsa megvonhat
ja attól, aki arra érdemtelenné vált.

6, A büntető és egyéb jogszabályok a rendjelekre vonatkozó 
rendelkezéseit az 1953. évi V. törvénnyel alapított kitün
tetésekre és kitüntető címre is alkalmazni kell.

V.

A kitüntetések viselésének sorrendje:

1. Magyar Népköztársaság Érdemrendje,
2. Magyar Népköztársasági Érdemrend I. fokozata,
3. Kossuth Érdemrend I. osztálya,
4. Munka Vörös Zászló Érdemrend - Vörös Zászló Érdemrend,
5. Magyar Népköztársasági Érdemrend II. fokozata,
6. Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata,
7. Kossuth Érdemrend II. osztálya,
8. Munka Érdemrend - Vörös Csillag Érdemrend,
9. Magyar Munka Érdemrend arany fokozata,

10. Magyar Népköztársasági Érdemrend III. fokozata,
11. Kossuth Érdemrend III. osztálya,
12. Magyar Népköztársasági Érdemrend IV. fokozata,
13. Magyar Szabadság Érdemrend bronz fokozata,
14. Magyar Mui^ka Érdemrend ezüst fokozata,
15. Magyar Népköztársasági Érdemrend V. fokozata,
16. Szocialista Munkáért Érdemérem - Kiváló Szolgálatért 

Érdemérem.
17. Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata,
18. Magyar Munka Érdemérem bronz fokozata,
19. Magyar^Népköztársasági Sportérdemérem arany fokozata,
20. Munka Érdemérem - Szolgálati Érdemérem,
21. Magyar Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozata,
22. Magyar Munkaérdemérem,
23. Magyar Népköztársasági Sportérdemérem ezüst fokozata,
24. Magyar Népköztársasági Érdemérem bronz fokozata,
25- Magyar Népköztársasági Sportérdemérem bronz fokozata, 
26. ”48-as Diszérem”.

Jobboldalon kell viselni:

A Köztársasági Elnök Elismerésének /arany, ezüst, bronz/ 
Koszorúját /ezen utóbbi kitüntetésnél külön szalagsávja 
nincs/.

DOBI ISTVÁN sk.  SZABÓ PIROSKA sk.
a Népköztársaság Elnöki a Népköztársaság Elnöki

Tanácsának Elnöke Tanácsának titkára
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK
1.019/1952./III.24./számú határozata

a fegyveres testületek hivatásos tagjai, tisztjei és tábor
nokai kitüntetéséről.

A Minisztertanács kitüntetni kívánja a fegyveres testületek 
azon hivatásos tagjait, tisztjeit és tábornokait, akik meg
határozott időn keresztül megszakítás nélküli eredményes szol
gálatukkal hozzájárultak a Magyar Néphadsereg, Államvédelmi 
Hatóság, Rendőrség, Tűzrendészet, Légoltalom harci, politi
kai és erkölcsi megszilárdításához. Ezért a Minisztertanács 
a következő határozatot hozta:

1. A Magyar Néphadsereg, Államvédelmi Hatóság tiszthelyette
sei, tisztjei és tábornokai, valamint a Rendőrség, Tűzrendé
szet, Légoltalom hivatásos tagjai

10 évi szolgálati idő után a Szolgálati Érdemérem,
15 évi szolgálati idő után a "Kiváló Szolgálatért" Érdemérem,
20 évi szolgálati idő után a Vörös Csillag Érdemrend,
25 évi szolgálati idő után a Vörös Zászló Érdemrend,
30 évi szolgálati idő után a Magyar Népköztársaság Érdemrendje 

kitüntetés adományozására terjeszthetők elő. A Honvédelmi Mi
niszter, az Államvédelmi Hatóság Vezetője, a Belügyminiszter 
a kitünetésre azt terjesztheti elő, aki szolgálati ideje a- 
latt érdemes munkájával tanújelét adta a Magyar Népköztársa
ság ügye iránti hűségének és odaadásának.

2. Az 1. pontban előirt folyamatos szolgálati idő 1948. évi 
január 1. napjától számit.

RÁKOSI MÁTYÁS sk.
a Minisztertanács elnöke

Fentiekkel kapcsolatban

megparancsolom:

1. / A Személyzeti Főosztály Vezetője a fenti 
rendeletek figyelembevételével 1933. évi június hó 30-ig 
dolgozzon ki parancsot a kitüntetések viselésének szabályo
zására vonatkozólag.

2. / Jelen parancsomat a parancsnokok az e- 
gósz tiszthelyettesi és tiszti állomány előtt ismertessék 
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úgy, hogy az a tiszthelyettesek és tisztek további munkájá
ra serkentőleg hasson.

PIROS LÁSZLÓ sk. 
államvédelmi vezérőrnagy 

az Államvédelmi Hatóság h. Vezetője

Kapják: valamennyi főosztály, központi és megyei osztály 
vezetője, valamint a katonai elhárító osztályok 
és alosztályok vezetői, a Határőrség és Belső Kar
hatalom osztályvezetői, HŐR kerület, zászlóalj, 
BKH. zászlóaljparancsnokai és önálló egységek pa
rancsnokai .

Gy./395 példány, 7 lap.
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