
Újraéledt az „Életmentő Emlékérem”  
 

A 2007. évi LXXXII. törvény hatályon kívül helyezte az „Életmentő emlékérem kitüntető 
jelvény alapításáról” szóló 1018/1965. (VI.20) Kormányhatározatot. 
E terület szabályozására a Kormány megalkotta a 243/2009. (X.29.) 
Kormányrendeletet az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról. Az 
újraszabályozás keretében a feltétel rendszer és az eljárás finomítása, valamint a 
kitüntetés tartalmi követelményeinek határozottabb érvényesítése jelent újdonságot. 
 
Az Emlékérem adományozásának és az indítvány megküldésének ügymenete: 

Az Emlékérem annak a természetes személynek adományozható, aki más, életveszélyben 
lévő személy megmentése érdekében saját életét, testi épségét vagy egészségét közvetlen 
veszélynek tette ki, illetve az életveszélyt okozó helyzetben elszenvedett hatások 
következtében utóbb életét veszti (posztumusz adományozás). 
 
I. Az ajánlás megtételét a polgármesternél kezdeményezheti: 

- bármely helyi közösség vagy társadalmi szervezet; 
- az életveszélybe került személy, annak hozzátartozója vagy törvényes képviselője; 
- az életmentésben közreműködő vagy azt tanúsítani képes személy; 
- a mentésben, a sürgősségi ellátásban vagy a veszély elhárításában az esemény 

helyszínén közreműködő szervezet, illetőleg az igazgatási vagy rendészeti feladatkörében 
eljáró szerv vezetője. 

 
II. Az Emlékérem adományozására az életmentés helye szerint illetékes 
polgármester írásban tehet ajánlást a regionális államigazgatási hivatal vezetőjének, az 
életmentés napjától számított három hónapon belül.  
 

 Az indítvány érdemben akkor vizsgálható, ha tartalmazza: 
- az életveszélybe került személy; 
 -a mentési célból beavatkozó személy  
természetes azonosító adatait, valamint a személyi adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát. 
- a mentés helyét és időpontját,  
-az indokolás tartalmazza: 

    - az életveszélyes helyzet és a mentés leírását, továbbá a mentési célból beavatkozó 
személy hősies magatartását megalapozó körülményeket; 

- az életmentésben közreműködő vagy azt tanúsítani képes személy, a mentésben, a 
sürgősségi ellátásban vagy a veszély elhárításában az esemény helyszínén közreműködő 
szervezet azonosításához szükséges adatokat; 
  - a mentés helye szerint illetékes rendőrkapitányság véleményét; 

- posztumusz adományozás esetén az Emlékérem átvételére jogosult személy 
személyes adatait. 

 
   III.  A hivatalvezető az időben benyújtott, tartalmilag kifogástalan ajánlást 
érdemben megvizsgálja, és egyezteti a mentés helye szerint illetékes megyei rendőr-
főkapitánysággal  
 

IV. A hivatalvezető a feltételek hiányáról a polgármestert - az ajánlás 
visszaküldésével - írásban tájékoztatja. 

 
V. A hivatalvezető az Emlékérem adományozását az önkormányzatokért felelős 
miniszternél írásban indítványozza. 
 



Az „Életmentő Emlékérem” adományozásával kapcsolatos ajánlásokkal foglalkozó 
munkatársunk elérhetőségei:  

 Debreczeni Attiláné főelőadó 
 Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 

Koordinációs és Szervezési Főosztály 
4024. Debrecen, Piac u. 54.sz. 

  Tel: 06-52/504-161 
Fax: 06-52/504-105 

 e-mail: debreczeni.attilane@hajdu.earkh.hu 
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