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Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

kitüntetéseiről
1
 

Az Országgyűlés Magyarország címerének és zászlajának használatát a nemzeti jelképek alkotmányjogi 

jelentőségéhez és a nemzet tudatában elfoglalt helyéhez méltóan, a mára hagyománnyá vált jelképhasználati 

szokásokat is elismerve, továbbá a kimagasló teljesítmények elismerése érdekében - az Alaptörvény 

végrehajtására, az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján - a következő törvényt alkotja: 

II. Fejezet 

AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK 

13. § Magyarország Országgyűlése az állami szuverenitásból következően a kimagasló teljesítmények 

megbecsülésére és elismerésére az alábbi állami kitüntetéseket és rendjeleket (a továbbiakban: állami 

kitüntetések) alapítja, illetve megújítja: 

a) Magyar Szent István Rend; 

b) Magyar Corvin-lánc; 

c) Magyar Becsület Rend; 

d) Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt. 

 

………………………….. 

 

17. § A Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének 

elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett 

kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál. 

18. § (1) Magyarország állami kitüntetéseit a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök 

adományozza. 

(2) A Magyar Érdemkereszt adományozására a miniszter tesz javaslatot a miniszterelnöknek az 

előterjesztésre. 

(3) Külföldi állampolgár esetében a külpolitikáért felelős miniszter tesz javaslatot a miniszterelnöknek az 

előterjesztésre. 

(4) Magyar állampolgár számára külföldi állami kitüntetés viselését a külpolitikáért felelős miniszter 

előterjesztése alapján a köztársasági elnök megtilthatja. 

(5) Annak, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek - függetlenül attól, hogy az elítéléshez 

fűződő jogkövetkezmények alól mentesült-e -, csak kivételes méltánylást érdemlő esetben lehet kitüntetést 

adományozni. 

19. § (1) Az állami kitüntetéseket a köztársasági elnök vagy személyes megbízottja adja át ünnepélyes 

körülmények között. 

(2) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot és igazolványt kap. 

(3) Az állami kitüntetések adományozásáról szóló határozatot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. 

IV. A Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt 

A Magyar Érdemrend 

1. A Magyar Érdemrend fehér zománcozású görög kereszt. Az adományozott jelvények - a tiszti kereszt 

kivételével - mindkét oldalon zománcozottak. Az előlap középmedalionja arany körgyűrűjében 

aranyszegélyű, hármas levelekből álló zöld zománcozású babérkoszorú van. Ez a koszorú alul keresztbe 

fektetett arany szalaggal összekötött, felül nyitott. A vörös középmedalionban Magyarország színes 

zománcozott címere van. A hátlap arany középmedalionjában 1946, az alapítás és 1991, a megújítás 

évszáma. A keresztszárak arany, ezen belül a polgári tagozatnál keskeny zöld, a katonai tagozatnál keskeny 

vörös szegélyűek. 
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2. A Magyar Érdemrend szalagja a polgári tagozatnál vörös-fehér szegélyezésű, smaragdzöld színű, a 

katonai tagozatnál keskeny zöld-fehér szegélyezésű, élénk vörös színű. 

3. A Magyar Érdemrend osztályai: 

a) nagykereszt a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal, 

b) nagykereszt, 

c) középkereszt a csillaggal, 

d) középkereszt, 

e) tisztikereszt, 

f) lovagkereszt. 

4. A Magyar Érdemrend nagykeresztje 56 mm átmérőjű. A jobb vállról a bal csípő felé húzódó 100 mm 

széles szalagon viselendő. A polgári tagozat nagykeresztjének szalagján a 88 mm széles sötét smaragdzöld 

sávot jobbról-balról 2 mm széles fehér és 4 mm széles vörös csík szegélyezi. A katonai tagozat 

nagykeresztjének szalagján a 88 mm széles vörös sávot jobbról-balról 2 mm széles fehér és 4 mm széles zöld 

csík szegélyezi. A nagykereszthez nyolc egyenlő sugarú, a bal mellre tűzendő ezüstös, domború csillag jár. 

Ennek átmérője 90 mm, közepét az 1. pontban leírt kereszt ékesíti. 

5. A nagykereszt a nyaklánccal osztály kizárólag államfők részére adományozható. Az arany nyakláncon 

viselt nagykereszthez, arany sugaras csillag tartozik. 

6. A Magyar Érdemrend középkeresztje 52 mm átmérőjű. 40 mm széles szalagon a nyakban viselendő. A 

polgári tagozat középkeresztjének szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 1,5 mm 

széles fehér és 1,5 mm széles vörös csík szegélyezi. A katonai tagozat középkeresztjének szalagján a 34 mm 

széles vörös sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és 1,5 mm széles zöld csík szegélyezi. 

A középkereszthez a bal mellre tűzendő, nyolc egyenlő sugarú, ezüstös domború csillag adományozható. 

A korábban adományozott középkereszthez újabb érdemek elismeréseként külön is adományozható a csillag. 

7. A Magyar Érdemrend tisztikeresztje 52 mm átmérőjű. A bal mellre tűzve viselendő, szalagja nincs. 

8. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje 42 mm átmérőjű. A polgári tagozat lovagkeresztjének a 

háromszög alakban összehajtott 40 mm széles szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-

balról 1,5 mm széles fehér és 1,5 mm széles vörös sáv szegélyezi. A katonai tagozat lovagkeresztjének 

háromszög alakban összehajtott 40 mm széles szalagján a 34 mm széles vörös sávot jobbról-balról 1,5 mm 

széles fehér és 1,5 mm széles zöld sáv szegélyezi. 

9. A Magyar Érdemkereszt osztályai: 

a) Magyar Arany Érdemkereszt, 

b) Magyar Ezüst Érdemkereszt, 

c) Magyar Bronz Érdemkereszt. 

10. A Magyar Érdemkereszt 2 mm széles kör alakú, egymásba fonódó babérkoszorúban elhelyezett 42 

mm átmérőjű fényezett szélű kereszt, melynek rajza a Magyar Érdemrenddel azonos, de zománcozás nélküli, 

és az osztály szerint arany, ezüst, illetve bronz bevonatú. 

11. A Magyar Érdemkereszt háromszögben összehajtott 40 mm széles szalagon a bal mell fölé tűzve 

viselendő. Polgári tagozatának szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 1,5 mm 

széles vörös csík szegélyezi; a bronz osztály szalagjának közepén egy 2 mm széles vörös sáv, az ezüst 

osztály szalagján két 2 mm széles vörös sáv, az arany osztály szalagján három 2 mm széles vörös sáv 

húzódik. A katonai tagozat szalagján a 34 mm széles vörös sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és 1,5 

mm széles zöld csík szegélyezi; a bronz osztály szalagjának közepén egy 2 mm széles zöld sáv, az ezüst 

osztály szalagján két 2 mm széles zöld sáv, az arany osztály szalagján három 2 mm széles zöld sáv húzódik. 

Az adományozásra vonatkozó irányelvek 

19. Magyar állampolgár kitüntetése esetében a kitüntetés alapjául szolgáló érdemek nagyságán kívül a 

felterjesztendő személy közéleti szerepének, életkorának, esetleges korábbi kitüntetéseinek 

figyelembevételével a miniszterelnök terjeszti elő az adományozandó osztályt. 

20. Magyar állampolgárok számára a Magyar Érdemrend nagykeresztjéből évenként legfeljebb öt, 

középkeresztjéből a csillaggal évenként legfeljebb húsz, középkeresztjéből évenként legfeljebb negyven, 

tisztikeresztjéből évenként legfeljebb száznegyven, lovagkeresztjéből évenként legfeljebb kettőszáznyolcvan 

adományozható. 

21. Magyar állampolgárok számára a Magyar Arany Érdemkeresztből évenként legfeljebb kettőszáz, a 

Magyar Ezüst Érdemkeresztből évente legfeljebb kettőszázötven, a Magyar Bronz Érdemkeresztből évente 

legfeljebb háromszázötven adományozható. 

22. Külföldi állampolgár kitüntetése esetében a nemzetközi protokolláris szabályok az irányadók. 

 



 
 

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 

III. FEJEZET 

OKTATÁSI ÁGAZAT 

32. Eötvös József-díj 

32.1. A díj azoknak a kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi 

oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték 

elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett. 

32.2. A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor. 

32.3. A díjból évente legfeljebb négy adományozható azzal, hogy két díjazott a köznevelés 

területéről, két díjazott a felsőfokú oktatás területéről kerül kiválasztásra. 

32.4. A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika 

bronzból készült, magassága 200 mm. A kisplasztika Kutas László szobrászművész alkotása. 

A kisplasztika Eötvös József álló alakját ábrázolja. 

32.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap 

tizenhatszorosának megfelelő összeg. 

 

A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett – a díj megszűnt 

helyette kezdeményezhető: 

1. § (1) Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) által alapított 

elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken 

végzett kiemelkedő, illetve magas színvonalú szakmai tevékenységért adományozható. 

(2) Miniszteri elismerésként díj, emlékérem, cím (a továbbiakban együtt: díj) és a Miniszter 

Elismerő Oklevele adományozható. 

2. melléklet a 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelethez 

A Miniszter Elismerő Oklevele 

1. A Miniszter Elismerő Oklevele adományozható annak a természetes személynek, 
munkacsoportnak, közösségnek, aki (amely) a minisztériumban vagy a miniszter ágazati irányítása, 
felügyelete alá tartozó intézményben, szervnél, illetve a miniszter felügyelete alá tartozó ágazatok 
területén tevékenykedő szervezetnél a szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy a 
szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez 
érdemeket. 



2. Az oklevél átadására minden évben nemzeti ünnepeink alkalmából, illetve kiemelkedő szakmai 
eseményekhez kötötten kerülhet sor. 

3. Az oklevélhez - a miniszter döntése alapján - pénzjutalom adható, amelynek mértéke legfeljebb 
az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg. 

 

 

BME Humánpolitikai Szabályzat 

 

 



 
 


