
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

9/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 

a vármegyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról 

 

Magyarország Alaptörvényének 32.cikk (1) bekezdésének a) pontjában biztosított 

felhatalmazás alapján Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: 

Közgyűlés) az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ 

 

A Közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak: 

 

a) Nógrád Vármegye Díszpolgára Kitüntető Cím 

b) Nógrád Vármegye Bérczy Károly Díja 

c) Nógrád Vármegye Gazdaságáért Díja 

d) Nógrád Vármegye Madách Imre Díja 

e) Nógrád Vármegye Nemzetiségekért Díj 

f) Nógrád Vármegye Perliczi János Díja 

g) Nógrád Vármegye Sajtó Díja 

h) Nógrád Vármegye Salkaházi Sára Díja 

i) Nógrád Vármegye Szondi György Díja 

j) Nógrád Vármegye Szontágh Pál Díja 

k) Nógrád Vármegye Veres Pálné Díja 

l) Nógrád Vármegyéért Díj 

m) Nógrádikum Díj 

 

2.§ 

 

(1) Nógrád Vármegye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozható annak a magyar vagy 

külföldi állampolgárnak, aki valamely, a megyéhez kötődő és jelentős eredményt hozó 

munkájával, egész életművével elismerést szerzett, aki példamutató emberi 

magatartásával járult hozzá Nógrád vármegye jó hírnevéhez. 

 

(2) Az átadás az évenként, a Vármegyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés 

keretében történik. 

 

(3) A kitüntető címből évente legfeljebb kettő adható. 

 

(4) A kitüntető cím odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Közgyűlés dönt. 

 

(5) A Nógrád Vármegye Díszpolgára Cím emlékplakett leírása és alkotója: 

100 mm átmérőjű, 5 mm vastag, kör alakú talpazaton két egymás fölötti levélmotívum 

látható. A felső levél egyben nyitott kezet is ábrázol, amely Nógrád vármegye címerét 

tartja, rajta felirat: Nógrád Vármegye Díszpolgára. A talpazat másik oldalán Nógrád 

vármegye címere, körülötte „Nógrád a közügyért” felirat látható. 

Az emlékplakett alkotója: Párkányi Péter szobrászművész. 

 

(6) A Nógrád Vármegye Díszpolgára Kitüntető Címben részesült egyént az alábbi 

jogosítványok illetik meg, amelyek részben azonosak a közgyűlés és szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott képviselői 

jogosítványokkal, melyek az alábbiak: 



 

a) Az SZMSZ vonatkozó szakasza szerint, a díszpolgárt a Közgyűlés 

Vármegyenap alkalmából rendezett ünnepi ülésére meg kell hívni. 

b) Az SZMSZ vonatkozó szakasza alkalmazásával a díszpolgárt, amennyiben részt 

vesz a Közgyűlés nyilvános ülésein, tanácskozási jog illeti meg. 

c) A díszpolgár jogosult a vármegyei önkormányzat kulturális rendezvényeinek 

ingyenes látogatására és azon a szolgáltatások ingyenes igénybevételére. 

 

3.§ 

 

(1) Nógrád Vármegye Bérczy Károly Díja adományozható a vármegye érdekében 

kifejtett kiemelkedő sportmunkáért, vagy nemzetközi spotteljesítményért. 

 

(2) Az átadás az évenként, a Vármegyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés 

keretében történik. 

 

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható. 

 

(4) A kitüntető díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Közgyűlés 

dönt. 

 

(5) A Nógrád Vármegye Bérczy Károly Díja emlékplakett leírása és alkotója: 

Kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas 

plakett. A plakett egyik oldalán a sportot jelképező dombormű, másik oldalán 

középen Nógrád vármegye címere, körülötte felirat: „Nógrád Vármegye Bérczy 

Károly Díja”. 

Az emlékplakett alkotója: Antal András iparművész. 

 

4.§ 

 

(1) Nógrád Vármegye Gazdaságáért Díj adományozható annak, aki tevékenységével 

jelentős mértékben hozzájárul Nógrád vármegye gazdaságának fejlődéséhez, illetve 

elősegíti, hogy Nógrád vármegye gazdaságának szerkezete minél inkább 

megfeleljen az új viszonyok támasztotta követelményeknek. 

 

(2) Az átadás az évenként, a Vármegyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés 

keretében történik. 

 

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható. 

 

(4) A kitüntető díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Közgyűlés 

dönt. 

 

(5) A Nógrád Vármegye Gazdaságáért Díj emlékplakett leírása és alkotója: 

Kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas 

plakett. A plakett egyik oldalán a gazdasági innovációt, kiemelkedő gazdasági 

tevékenységet jelképező dombormű, másik oldalán középen Nógrád vármegye 

címere, körülötte felirat: „Nógrád Vármegye Gazdaságáért Díj”. 

Az emlékplakett alkotója: Erdei Sándor iparművész. 

 



5.§ 

 

(1) Nógrád Vármegye Madách Imre Díja adományozható a tudomány, az irodalom, a 

kultúra, a művészetek és a közművelődés terén végzett kiemelkedő tevékenységért, a 

Madách-életmű gondozásáért, kutatásáért, fordításáért. 

 

(2) Az átadás minden évben Madách Imre születése napja (január 20.) alkalmából – a 

Közgyűlés szervezésében vagy közreműködésével – rendezett ünnepség keretében 

történik. 

 

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható. 

 

(4) A kitüntető díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Közgyűlés dönt. 

 

(5) A Nógrád Vármegye Madách Imre Díja emlékplakett leírása és alkotója: 

Kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas 

plakett. A plakett egyik oldalán Madách Imre portréja, másik oldalán középen Nógrád 

vármegye címere, körülötte felirat: „Nógrád Vármegye Madách Imre Díja”.  

Az emlékplakett alkotója: Molnár Péter szobrászművész. 

 

6.§ 

 

(1) Nógrád Vármegyei Nemzetiségiekért Díj adományozható a vármegyében élő 

nemzetiségek érdekében végzett, a kulturális identitást megerősítő, az 

esélyegyenlőséget javító, az érdekérvényesítés feltételeit szélesítő, a kisebbségi és 

többségi társadalom alkotó együttműködését fejlesztő – önálló, a kisebbségek civil 

szervezeteiben, vagy önkormányzataiban folytatott – munkáért. 

 

(2) Az átadás az évenként, a Vármegyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés 

keretében történik. 

 

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható. 

 

(4) A kitüntető díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Közgyűlés dönt. 

 

(5) A Nógrád Vármegyei Nemzetiségiekért Díj emlékplakett leírása és alkotója: 

Kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas 

plakett. A plakett egyik oldalán a vármegyében élő nemzetiségek érdekében végzett 

kiemelkedő tevékenységet jelképző dombormű, másik oldalán középen Nógrád 

vármegye címere, körülötte felirat: „Nógrád Vármegyei Nemzetiségeikért” Díj. 

Az emlékplakett alkotója: Bobály Attila szobrászművész. 

 

7.§ 

 

(1)  Nógrád Vármegye Perliczi János Díja adományozható a vármegye egészségügyi 

ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, 

szakirányú végzettségű személynek, valamint példaértékű munkát végző közösségnek.  

 

(2) Az átadás az évenként, a Vármegyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés 

keretében történik. 



(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható. 

 

(4) A kitüntető díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Közgyűlés dönt. 

 

(5) A Nógrád Vármegye Perliczi János Díja emlékplakett leírása és alkotója: 

Kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas 

plakett. A plakett egyik oldalán az egészségügyet jelképező dombormű, másik oldalán 

középen Nógrád vármegye címere, körülötte felirat: „Nógrád Vármegye Perliczi János 

Díja” 

Az emlékplakett alkotója: Molnár Péter szobrászművész. 

 

8.§ 

 

(1) Nógrád Vármegye Sajtó Díja adományozható annak, aki a vármegyei újságírás 

történetében kiemelkedő szerepet játszott, avagy publikációs tevékenysége mind 

szakmailag, mind szakma-etikailag kimagasló. 

 

(2) Az átadás az évenként, a Vármegyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés 

keretében történik. 

 

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb egy adható. 

 

(4) A kitüntető díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Közgyűlés dönt. 

 

(5) A Nógrád Vármegye Sajtó Díja emlékplakett leírása és alkotója: 

Kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas 

plakett. A plakett egyik oldalán a kiemelkedő vármegyei újságírói, publikációs 

tevékenységet jelképező dombormű, másik oldalán középen Nógrád vármegye címere, 

körülötte felirat: „Nógrád Vármegye Sajtó Díja”. 

Az emlékplakett alkotója: Bobály Attila szobrászművész. 

 

9.§ 

 

(1) Nógrád Vármegye Salkaházi Sára Díja adományozható annak, aki a vármegye szociális 

ellátása és igazgatása, valamint a gyermekvédelem területén kimagasló munkát végzett, 

illetve kiemelkedő eredményt ért el. 

 

(2) Az átadás az évenként, a Vármegyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés 

keretében történik. 

 

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható. 

 

(4) A kitüntető díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Közgyűlés dönt. 

 

(5) A Nógrád Vármegye Salkaházi Sára Díja emlékplakett leírása és alkotója: 

Kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas 

plakett. A plakett egyik oldalán a szociális ellátást és igazgatást, gyermekvédelmet 

jelképező dombormű, másik oldalán középen Nógrád vármegye címere, körülötte 

felirat: „Nógrád Vármegye Salkaházi Sára Díja” 

Az emlékplakett alkotója: Pénzes Géza grafikusművész. 



 

10.§ 

 

(1) Nógrád Vármegye Szondi György Díja adományozható a vármegye érdekében végzett 

rendészeti és közbiztonsági tevékenység végzése és támogatása során kiemelkedő, 

példamutató szolgálat ellátása, kimagasló eredményeket hozó munka elismeréseként. 

 

(2) Az átadás az évenként, a Vármegyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés 

keretében történik. 

 

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható. 

 

(4) A kitüntető díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Közgyűlés dönt. 

 

(5) A Nógrád Vármegye Szondi György Díja emlékplakett leírása és alkotója: 

Kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas 

plakett. A plakett egyik oldalán a rendészeti, közbiztonsági tevékenységeket jelképező 

dombormű, másik oldalán középen Nógrád vármegye címere, körülötte felirat: „Nógrád 

Vármegye Szondi György Díja”.  

Az emlékplakett alkotója: Antal András iparművész. 

 

11.§ 

 

(1) Nógrád Vármegye Szontágh Pál Díja adományozható a vármegye közéletében, 

közszolgálatában és gazdasági életében elért kimagasló teljesítményért, a vármegye 

szellemi, anyagi értékeinek gyarapítása során kifejtett példás tevékenységért. 

 

(2) Az átadás az évenként, a Vármegyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés 

keretében történik. 

 

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható. 

 

(4) A kitüntető díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Közgyűlés dönt. 

 

(5) A Nógrád Vármegye Szontágh Pál Díja emlékplakett leírása és alkotója: 

Kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas 

plakett. A plakett egyik oldalán a köz szolgálatát jelképező dombormű, másik oldalán 

középen Nógrád vármegye címere, körülötte felirat: „Nógrád Vármegye Szontágh Pál 

Díja”. 

Az emlékplakett alkotója: Erdei Sándor iparművész. 

 

12.§ 

 

(1) Nógrád Vármegye Veres Pálné Díja adományozható a vármegye közoktatása területén 

kifejtett kiemelkedő nevelő-oktató vagy elméleti tudományos munkáért. 

 

(2) Az átadás az évenként, a Vármegyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés 

keretében történik. 

 

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható. 



 

(4) A kitüntető díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Közgyűlés dönt. 

 

(5) A Nógrád Vármegye Veres Pálné Díja emlékplakett leírása és alkotója: 

Kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas 

plakett. A plakett egyik oldalán a nevelést jelképező dombormű, másik oldalán középen 

Nógrád vármegye címere, körülötte felirat: „Nógrád Vármegye Veres Pálné Díja”. 

Az emlékplakett alkotója: Bobály Attila szobrászművész. 

 

13.§ 

 

(1) Nógrád Vármegyéért Díj adományozható azoknak az egyéneknek, közösségeknek, 

akik, illetve amelyek a vármegye társadalmi, gazdasági, kulturális életében, a 

nemzetközi kapcsolatok építésében kiemelkedően eredményes és sikeres 

tevékenységgel járultak hozzá Nógrád vármegye fejlődéséhez. 

 

(2) A díj átadása történhet ünnepi közgyűlésen, a Vármegyenap alkalmából rendezett 

ünnepi közgyűlés keretében, illetve egyéb, hasonlóan méltó körülmények között. 

 

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb tizenkettő adható. 

 

(4) A díj adományozására bárki tehet javaslatot. A díj odaítéléséről a közgyűlés elnöke 

átruházott hatáskörben dönt. 

 

(5) A Nógrád Vármegyéért Díj emlékplakett leírása és alkotója: 

Kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas 

plakett. A plakett egyik oldalán a Nógrád vármegye városai és térségei összefogását 

kifejező, a vármegyei összetartó erőt jelképező dombormű, másik oldalán középen 

Nógrád vármegye címere, körülötte felirat: „Nógrád Vármegyéért Díj”. 

Az emlékplakett alkotója: Bobály Attila szobrászművész. 

 

14.§ 

 

(1) Nógrádikum Díj adományozható azon értékek részére, melyek az adott évben felvételt 

nyertek a Nógrád Vármegyei Értéktárba, és a Nógrád Vármegyei Értéktár Bizottság – 

valamely olyan egyedi tulajdonsága alapján, mely megkülönbözteti minden más 

vármegyei és országos értéktől – egyedülállónak ítélte a nyilvántartásba vett értékek 

között. 

 

(2) Az átadás – az értékek képviselői részére – az évenként, a Vármegyenap alkalmából 

rendezett ünnepi közgyűlés keretében történik. 

 

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb három adható. 

 

(4) A díj odaítéléséről a Nógrád Vármegyei Értéktár Bizottság dönt. 

 

(5) A díjazottak – a díj átadását követően – jogosultak a „Nógrádikum” elnevezés 

használatára. 

 

 



(6) A Nógrádikum Díj leírása és alkotója: 

Térbe állítható falikép, melyhez tartozik egy téglalap alakú, fa talpazat. A felikép 

téglalap alakú, melyen – a palóc tájegységre jellemző – áttört faragással vadászati 

elemek jelennek meg. A talpazaton megtalálható Nógrád vármegye címere, valamint a 

„Nógrádikum Díj” felirat, továbbá a díjazott megnevezése. 

Alkotó: Egri István fafaragóművész. 

 

(7) A Nógrád Vármegyei Értéktárba felvett egyéb értékek képviselői oklevelet kapnak az 

évenként, a Vármegyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében. 

 

15.§ 

 

(1) Az 5.§-ban foglalt díj adományozására legkésőbb az átadást megelőzően 50 nappal, a 

2.§-4.§-okban, a 6.§-13.§-okban meghatározott kitüntető cím és díjak adományozására 

a közgyűlés júniusi ülését legkésőbb 50 nappal megelőzően – az e rendelet 1. és 2. 

számú melléklete szerinti adatlapok megküldésével – javaslatot kell kérni a 

vármegyében működő valamennyi települési önkormányzattól, a közgyűlés tagjaitól, a 

vármegyei jegyzőtől, a vármegyében működő testületi kamaráktól. 

 

(2) A 6.§ szerinti díj esetében – az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – javaslatot kell 

kérni a vármegyében működő területi nemzetiségi önkormányzatoktól is. 

 

(3) A 10.§ szerinti díj esetében – az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – javaslatot kell 

kérni a vármegyei rendvédelmi szervek vezetőitől is. 

 

(4) A javaslattételre legfeljebb 30 napos határidő szabható. 

 

16.§ 

 

(1) Posztumusz kitüntető cím és díj is adományozható. Ilyen esetben az örökös(ök) 

veheti(k) át a kitüntetést. 

 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti örökös(ök) nem lelhetők fel, akkor a kitüntető cím és díj 

átvételére jogosult személyt vagy közösséget – a cím adományozásával egyidejűleg – a 

közgyűlés elnöke állapítja meg. 

 

17.§ 

 

(1) A 2.§ szerinti címmel emlékplakett és oklevél jár. 

 

(2) A 3.§-13.§ szerinti díjjal emlékplakett és oklevél jár. 

 

(3) A 14.§ (1) bekezdése szerinti díjjal emléktárgy és oklevél jár. 

 

(4) A 14.§ (7) bekezdés szerint érintettek részére oklevél jár. 

 

(5) A 3.§-13.§ szerinti díj közösség részére is adható. Ha a díjban közösség részesül, a 

díjhoz egy emlékplakett és egy oklevél jár. 

 



(6) A 2.§ szerinti címből és a 3.§-13.§ szerinti díjból – indokolt esetben – jelen rendeletben 

meghatározottnál több is adható. 

 

(7) Az oklevél tartalmazza a vármegye címerét, alatta a „NÓGRÁD A KÖZÜGYÉRT” 

feliratot, továbbá a kitüntető cím vagy a díj elnevezését, az abban részesült személy 

vagy közösség nevét, az adományozót és az adományozás idejét. 

 

(8) A rendelet alkalmazása során közösségnek kell tekinteni minden olyan csoportot, alkotó 

közösséget, mely legalább három főből áll és azonos, együttes tevékenységük 

elismeréseként kerül a díj odaítélésre. 

 

(9) Az (1)-(6) bekezdésekben foglalt cím és díjak adományozásával járó költségek, 

járulékok és adófizetési kötelezettségek fedezetét a vármegyei önkormányzat 

költségvetésében kell biztosítani. 

 

18.§ 

 

(1) A kitüntető címet és díjat az adományozó visszavonja, ha a kitüntetett arra méltatlanná 

válik, továbbá az adományozó tudomására jut, hogy a kitüntetettet szándékos 

bűncselekmény miatt jogerős ítélettel, illetve a közügyektől való eltiltással sújtották. 

 

(2) A kitüntetettekről a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. 

 

(3) A közgyűlés által alapított díjak és kitüntetések adományozását és visszavonását 

hivatalos lapjában közzé kell tenni. 

 

19.§ 

 

(1) E rendelet 2023. január 01. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Nógrád Megye Közgyűlésének 

14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelete, valamint az azt módosító 31/1999. (IV. 01.) Kgy., 

6/2000.(II. 23.) Kgy., 11/2000. (V. 21.) Kgy.,22/2000. (XII.1.) Kgy., 11/2004. (VI. 04.) 

Kgy., 17/2004. (XII. 23.) Kgy., 4/2006. (II. 24.) Kgy., 14/2006. (VI. 30.) Kgy., 30/2006. 

(XII. 15.) Kgy., 19/2007. (VI.28.) Kgy., 39/2007. (XII.27.) Kgy., 19/2008. (VI. 30.) 

Kgy., 4/2009. (II. 20.) Kgy., 22/2009. (VII. 3.) Kgy, 43/2011. (XII. 15.) önkormányzati, 

52012. (II. 20.) önkormányzati, 11/2012. (IV. 27.), önkormányzati, 15/2012. (VI. 11.) 

önkormányzati, 11/2014. (IX. 10.), 10/2015. (XII. 17.) önkormányzati, valamint  

4/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete. 

 

Salgótarján, 2022. december 8. 

 

 

 

 

  Skuczi Nándor        Dr. Bagó József 

Nógrád Megyei Önkormányzat            Nógrád megyei jegyző 

       Közgyűlésének elnöke 

 

 



 
1. számú melléklet a 9/2022. (XII. 9.) önk. rendelethez 

 

 

 

KITÜNTETÉSI JAVASLAT 

 

 

 

 

Kitüntető cím, díj megnevezése:  ........................................................................................  

 

 

Név: .....................................................................................................................................  

 

 

Szül. hely, idő:  ....................................................................................................................  

 

 

Anyja neve:  ........................................................................................................................  

 

 

Munkahelye:  .......................................................................................................................  

 

 

Beosztása: ............................................................................................................................  

 

 

Lakcíme: ..............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

A kitüntetési javaslat indokolása: 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:  

…………………………………… 

aláírás 



2. számú melléklet a 9/2022. (XII. 9.) önk. rendelethez 

 

 

 

 

KITÜNTETÉSI JAVASLAT 

 

 

 

 

Kitüntető cím. díj megnevezése:  ........................................................................................  

 

 

Közösség neve:: ...................................................................................................................  

 

 

Alapítás időpontja, működés kezdete:  ................................................................................  

 

 

Székhely:  ............................................................................................................................  

 

 

Tevékenysége:  ....................................................................................................................  

 

 

Képviselő neve: ...................................................................................................................  

 

 

 

 

 

A kitüntetési javaslat indokolása: 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:  

…………………………………… 

aláírás 

 

 


