Pest Megye Közgyűlésének 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete
kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről1
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el.
1. A díjak
1. §

Pest Megye Önkormányzata a megyei közügyek megvalósítása során a kimagasló
teljesítmények megbecsülésére és elismerésére a következő kitüntetéseket és díjakat
adományozza.
a) Pest Megye Díszpolgára cím,
b) Pest Megyéért Emlékérem,
c) Év Polgárőre Díj,
d) Év Tűzoltója Díj,
e) Nemzetiségekért Díj,
f) Testnevelési és Sport Díj,
g) Év Sportolója Díj,
h) Év Legjobb Csapata Díj,
i) Év Edzője Díj,
j) Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj,
k) Év Gazdálkodója Díj,
l) Év Iparosa Díj,
m) Év Kisvállalkozása Díj,
n) Pest megye külkapcsolataiért elismerés,
o) Pest Megye Környezetvédelméért Díj.
p)2 Kulturált Települési Környezet Díj.
q)3 Pest Megye Művészetéért Díj

2. § (1)

Pest Megye Díszpolgára cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) adományozható annak a
magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó munkájával
vagy egész életművével, mind a megyén belül, mind országosan olyan általános
elismerést szerzett, amely hozzájárult a megye jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá
maradandó értéket teremtő munkája és példamutató emberi magatartása miatt
egyébként köztiszteletben áll.

(2)

Díszpolgári cím évente egy adományozható.

(3)

A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

(4)

A díszpolgári címben részesülő személy az adományozástól kezdve viselheti a címet, és
a) tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés ülésein, valamint a
b) Pest Megye Önkormányzata által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a
lehetőség szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.

(5)

A díszpolgári címben részesülő személyt elhalálozása esetén – legközelebbi
hozzátartozója beleegyezésével – Pest Megye Önkormányzata saját halottjának tekinti.
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3. § (1)

Pest Megyéért Emlékérem (a továbbiakban: emlékérem) adományozható azoknak a
személyeknek, szervezeteknek, akik vagy amelyek a megye fejlesztésében, a társadalmi,
szociális, kulturális, gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát
végeztek, és ennek révén Pest megye értékeit növelő, maradandó eredményt értek el.

(2)

Az emlékérem az alábbi két kategóriában adományozható:
a) több éven keresztül kiemelkedő eredményeket elért személyek, szervezetek részére,
b) az adott évben kiemelkedő eredményeket elért személyek, szervezetek részére.

(3)

Az emlékéremből kategóriánként évente egy adományozható. Kivételesen kiemelkedő
évfordulók alkalmával a tárgyévben kiadható díjak számát a közgyűlés kategóriánként
legfeljebb kettőre megemelheti.

(4)

Az emlékérem mellé külön erre a célra készített díszoklevél és emlékérem jár.

4. § (1)

Év Polgárőre Díj adományozható a Pest megyében működő polgárőr egyesület tagja
részére a megye közbiztonsága érdekében kifejtett, példamutató polgárőri munkája
elismerésére.

(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

5. § (1)

Év Tűzoltója Díj adományozható a Pest megyében működő hivatásos tűzoltóság
állományába tartozó, valamint önkéntes tűzoltó részére a megye tűzvédelme érdekében
kifejtett, példamutató munkája elismeréseként.

(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

6. § (1)

Nemzetiségekért Díj adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik
vagy amelyek a megyében élő nemzetiségek érdekében végzett, különösen a kulturális
identitást megerősítő, az esélyegyenlőséget javító, az érdekérvényesítés feltételeit
szélesítő, a nemzetiségek és a többségi társadalom együttműködését fejlesztő
munkában kiemelkedő eredményt értek el.

(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

7. § (1)

Testnevelési és Sport Díj adományozható személyeknek vagy csapatoknak nemzetközi
sportteljesítményért, a megye testnevelési és sportmozgalmában kifejtett
sportmunkáért, sportolók eredményes felkészítéséért, az egészséges életmódra nevelés
körében, vagy a testnevelés és sporttudomány terén kimagasló szakmai, hivatásbeli
tevékenységük során, hosszabb ideje végzett kiemelkedő munkáért.

(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

(4)

Az olimpia évében azt a Pest megyei sportegyesület színeiben szereplő, vagy Pest
megyei lakóhellyel rendelkező sportolót, aki az olimpiai játékokon érmet vagy olimpiai
pontot szerez, a közgyűlés külön elismerésben részesíti.

8. § (1)

Év Sportolója Díj adományozható a tárgyévben Pest megyei sportegyesület színeiben
versenyző, kiemelkedő teljesítményt nyújtott sportolóknak az alábbi kategóriákban:
a) férfi felnőtt korosztály,
b) női felnőtt korosztály,

c) férfi utánpótlás korosztály,
d) női utánpótlás korosztály,
e) általános iskolai diáksportoló korosztály,
f) középiskolai diáksportoló korosztály, és
g) testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékos személyek.
(2)

A díjból kategóriánként – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - évente egy
adományozható.

(3)

Az (1) e) és g) pontban meghatározott kategóriákban I-III. helyezés kerül kiadásra.

(4)

A díjjal névre szóló serleg és díszoklevél jár.

9. § (1)

Év Legjobb Csapata Díj adományozható annak a megyei csapatnak, amely a tárgyévben
kiemelkedő sport eredményeket ért el, az alábbi kategóriákban:
a) felnőtt korosztály,
b) utánpótlás korosztály.

(2)

A díjból kategóriánként évente egy adományozható.

(3)

A díjjal névre szóló serleg és díszoklevél jár.

10.§ (1)

Év Edzője Díj adományozható annak a személynek, aki Pest megyei sportegyesület
színeiben versenyző sportoló felkészítése során kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

(2)

A díjból évente egy adományozható

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

11.§ (1)

Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj adományozható azoknak a Pest megyei szabadidős
és sportszervezeteknek, akik a tárgyévben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a
következő kategóriákban:
a) szabadidő és sportszervezet,
b) testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékosok szervezete.

(2)

A díjból kategóriánként évente egy adományozható.

(3)

A díjjal névre szóló serleg és díszoklevél jár.

12.§ (1)

Év Gazdálkodója Dj adományozható annak a Pest megyei lakóhellyel, székhellyel
rendelkező őstermelőnek, agrárgazdasági vállalkozónak vagy földművesként
nyilvántartott személynek, aki rendkívüli teljesítményével, ötletgazdagságával sokat tett
a mezőgazdaságért, különös tekintettel a Magyarországon őshonos fajták megőrzésére,
egyedi termékek gyártására, mezőgazdasági termékek népszerűsítésére, illetve olyan
innovatív új technológiák alkalmazására, melyek segítik a mezőgazdaság fejlődését.

(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

13.§ (1)

Év Iparosa Díj adományozható azon Pest megyei lakóhellyel, székhellyel rendelkező
vállalkozónak, mesterembernek, aki magas színvonalú munkájával, kiemelkedő
teljesítményével hozzájárult szakmája elismeréséhez és ezzel kivívta környezete
megbecsülését.

(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

14.§ (1)

Év Kisvállalkozása Díj adományozható azon Pest megyei székhellyel rendelkező mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak, amely kiemelkedő gazdasági teljesítményével hozzájárult
a megye gazdasági versenyképességének növekedéséhez.

(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

15.§ (1)4

Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozható azoknak, akik Pest megye épített
és természetes környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet
kialakítása érdekében magas színvonalú, kiemelkedő értékű és eredményes munkát
végeztek.

(2)

A díjból évente egy adományozható természetes személyek részére, egy jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére. Nem díjazhatók azok a
gazdasági társaságok, amelyeknek gazdasági érdeke, hogy a környezetvédelemre
kiemelt figyelmet fordítsanak.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

15/A.§5 (1) Pest Megye Önkormányzatának Kulturált Települési Környezet Díja adományozható
azoknak a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
más szervezetek részére, akik a megyei települések, vagy jelentős településrészek
fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak
környezetük szebbé, jobbá tételéhez. A díj már megvalósult eredmények elismerésére
szolgál.
(2)

A díjból évente egy adományozható.

(3)

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

16.§ (1)

Pest megye külkapcsolataiért elismerés adományozható annak a magyar és külföldi
természetes és jogi személynek, civil szervezetnek, aki vagy amely a megye
külkapcsolatainak fejlesztésében, a megye értékeinek határon túli megismertetésében
kiemelkedő munkát végzett.

(2)

Az elismerésből évente egy adományozható.

(3)6

Az elismeréshez díszoklevél és emlékplakett jár.

16/A. §7 (1) Pest Megye Művészetéért Díj adományozható azoknak a Pest megyei személyeknek és
közösségeknek, akik az irodalom, a képzőművészet, a cirkuszművészet, a zeneművészet,
a táncművészet, a színház- és filmművészet, az iparművészet területén kifejtett
munkásságukkal, vagy létrehozott alkotásukkal olyan maradandó értéket teremtettek,
amellyel hozzájárultak Pest megye művészeti értékeinek gyarapításához.
(2) A díjból évente egy adományozható.
(3) A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.
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2. Az adományozás rendje
17.§ (1)

A rendelet 2. §-a és 3. §-a szerinti díjak odaítélését előkészítő eljárást az Előkészítő
Bizottság folytatja le. Az Előkészítő Bizottság tagjai a közgyűlés bizottságainak elnökei, a
képviselőcsoportok vezetői, valamint a tanácsnokok.

(2)

A rendelet 2. §-a és 3. §-a szerinti díjakra javaslatot tehetnek
a) a közgyűlés tagjai,
b) a területileg illetékes országgyűlési képviselők,
c) a megyében működő települési önkormányzatok képviselőtestületei.

(3)

Az Előkészítő Bizottság véleményét a beérkezett javaslatok alapján alakítja ki, és mindkét
díjra személyi javaslatot tesz a közgyűlésnek.

18.§ (1)

A díjak odaítélésére az előkészítő eljárás során javaslatot tehetnek:
a)8 a 4-15. § és 16/A.§-ban meghatározott díjak tekintetében:
aa) a Pest megyében működő települési önkormányzatok,
ab) a Pest megyében egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselők,
ac) a közgyűlés tagjai,
b) a 8. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban, a 9-10. §-ban, a 11. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott díjak tekintetében a szakszövetségek,
c) a 8. § (1) bekezdés g) pontjában és a 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
díjak tekintetében:
ca) a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége,
cb) a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége,
cc) a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége, és
cd) az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége.
d) a 12. §-ban meghatározott díj tekintetében a Pest Megyei Agrárkamara,
e) a 13-14. §-ban meghatározott díjak tekintetében a Pest Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara,
f) a 13. §-ban meghatározott díj tekintetében az Ipartestületek Pest Megyei Területi
Szövetsége,
g) a 16. §-ban meghatározott díj tekintetében a külügyi feladatokat ellátó bizottság és a
frakcióvezetők.

(2)

A 15. §-ban meghatározott díj javaslattételének formai követelményeit, a javaslattétel
módját és határidejét tartalmazó javaslattételi felhívást - a megyei főépítész javaslata
alapján - a közgyűlés elnöke adja ki.
A javaslattételnek tartalmaznia kell a díjazásra javasolt tevékenység összefoglaló
bemutatását, amely a végzett környezetvédelmi munka eredményességének,
színvonalának, kiemelkedő értékének dokumentálására alkalmas. A bemutatásnak
azokat a szempontokat kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét,
kiemelkedő színvonalát és eredményességét alátámasztják.

(3)9

A 15/A. §-ban meghatározott díj nyilvános pályázati eljárás során kerül odaítélésre az
alábbi feltételek szerint
a) A pályázatok elbírálásának szempontjai az alábbiak azzal, hogy a Megyei Értéktár
Bizottság egy adott évre a pályázati kiírásra más szempontokat is meghatározhat:
aa) környezetfejlesztési aktivitás,
ab) az épített és a természetes környezet minőségének jobbítása,
ac) a település történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, a település
karakterének a megőrzése és kialakítása,
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ad) kimagasló teljesítmény, illetve kiemelkedő munka a helyi településfejlesztés
területén,
ae) a települési környezetben végbement pozitív irányú változás mértéke.
b) A pályázaton nem indulhat arról a településről pályázó, amely településről az előző
három év során a pályázaton helyezést értek el.
c) A pályázat formai követelményeit, a benyújtás módját és határidejét tartalmazó
pályázati felhívást - a megyei főépítész javaslata alapján - a közgyűlés elnöke teszi közzé.
19.§ (1)

A díjak odaítélését előkészítő eljárás során véleményezési jog illeti meg:
a) a 4. §-ban meghatározott díj tekintetében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetőjét, és a Pest Megyei Polgárőr Szövetséget,
b) az 5. §-ban meghatározott díj tekintetében a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetőjét,

(1a)1011
(2)12 A 15/A. §-ban meghatározott díj tekintetében a pályázatokat a Megyei Értéktár Bizottság
által meghatározott összetételű szakértői bizottság értékeli, amely a pályázat helyszínén
helyszíni szemlét is tarthat.
20.§ (1)

A 4-15. §-ban meghatározott díjak odaítélésére a közgyűlés önkormányzati ügyekkel
foglalkozó bizottsága tesz javaslatot.

(1a)13 A 15/A. §-ban meghatározott díj odaítélésére a Megyei Értéktár Bizottság tesz javaslatot
a szakértői bizottság értékelése alapján.
(2)

A 16. §-ban meghatározott díj odaítélésére a közgyűlés külügyi feladatokat ellátó
bizottsága tesz javaslatot.

(3)14 A 16/A. §-ban meghatározott díj odaítélésére a Megyei Értéktár Bizottság tesz javaslatot.
21.§ (1)

A kitüntető díjak adományozásáról a közgyűlés dönt.

(2)

Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés
adományozható, amelynek átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

(3)

A díjak átadására – az (4) bekezdésben foglaltak kivételével - ünnepélyes keretek között
a Megyenapon kerül sor.

(4)

A 7-11. §-ban foglalt díjak átadására a „Sportkarácsony” rendezvényen kerül sor.
3. A díjak visszavonása

22.§ (1)

A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.

(2)

A kitüntető díj visszavonásáról a közgyűlés dönt.

(3)

A visszavonáshoz szükséges közgyűlési döntés előkészítéséhez az adományozás
rendjének szabályait kell megfelelően alkalmazni.
4. Záró rendelkezések

23.§ (1)

Jelen rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

Beiktatta a 8/2016. (X.10.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos 2016. október 11-től
Hatályon kívül helyezte az 5/2017. (VI.6.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, hatálytalan 2017. június
7-tól
12
Beiktatta az 5/2017. (VI.6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2017. június 7-tól
13
Beiktatta az 5/2017. (VI.6.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2017. június 7-tól
14
Beiktatta az 5/2021. (III.30.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos 2021. április 1-től
10
11

(2)

Hatályát veszti
a) Pest Megye Közgyűlésének az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk
rendjéről szóló 9/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete,
b) Pest Megye Közgyűlésének a Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és
adományozása rendjéről szóló 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete,
c) Pest Megye Közgyűlésének „Az év családja Pest megyében” díj,
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 27/2009. (IX.04.)Pm. számú rendelete.
d) Pest Megye Közgyűlésének Pest Megye Környezetvédelméért Díj alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 8/2014. (VI.03.) önkormányzati rendelete.

(3)

A hatályon kívül helyezett rendeletek alapján korábban adományozott elismerések,
kitüntetések, díjak továbbra is viselhetők, a díjazottakat továbbra is megilletik a díjakkal
járó, jelen rendeletben biztosított jogok.

dr. Szép Tibor s.k.
Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője

Szabó István s.k.
Pest Megye Közgyűlésének elnöke

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Pest Megye Közgyűlésének 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendeletéhez
kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
A megyei önkormányzat az eltelt időszak tapasztalatait, valamint a jövőbeli feladatait figyelembe
véve szükségesnek látja a megyei kitüntető díjak átalakítását. Eddig öt rendelet tartalmazott
kitüntetésekkel kapcsolatos feladatokat, ez most az átalakítás során kettőre csökken. Így sokkal
egységesebb lesz a kiírási rendszer, az eljárási rend. Az átalakítás során egyes régóta ki nem adott,
illetve olyan díjak, melyek nem illeszkednek a megyei önkormányzat fő tevékenységi körébe
megszüntetésre kerülnek. Ugyanakkor megalapításra kerül három olyan új díj, melyek a megyei
önkormányzat területfejlesztési feladataihoz jobban kapcsolódnak, így a piaci szereplők és az
önkormányzat közötti szorosabb együttműködés kiépítését is szolgálhatja. A megmaradt díjak száma
jelentős mértékben lecsökken, szinte minden díjból csak egy kerül átadásra, illetve megszűnik a
megosztott díjazás lehetősége.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §
A rendelet alapján adományozható összes díj felsorolása.
2. §
A szakasz a Pest Megye Díszpolgára cím adományozásának feltételeit szabályozza. A cím elnevezése
és adományozása a jelenleg hatályos szabályozással összhangban, változatlan formában történik.
3. §
A szakasz a Pest Megyéért Emlékérem adományozásának feltételeit szabályozza. A díj elnevezése és
adományozási feltételei a jelenleg hatályos szabályozással összhangban vannak. Változás, hogy két
kategória kerül kialakításra a díjon belül, a huzamosabb időn keresztül kiemelkedő eredményeket
elért személyek, szervezetek, illetve az adott évben kiemelkedő eredményeket elért személyek,
szervezetek részére.
4. §
A szakasz az Év Polgárőre Díj adományozásának feltételeit szabályozza, mely tartalmilag megegyezik
a korábbi Pest Megye Közbiztonságáért Díjjal.
5. §
A szakasz az Év Tűzoltója Díj adományozásának feltételeit szabályozza, mely tartalmilag megegyezik a
korábbi Pest Megye Katasztrófavédelméért Díjjal.
6. §
A szakasz Nemzetiségekért Díj adományozásának feltételeit tartalmazza. A díj elnevezése és
adományozása a jelenleg hatályos szabályozással összhangban, változatlan formában történik.
7. §
A szakasz a Testnevelési és Sport Díj adományozásának feltételeit tartalmazza A díj elnevezése és
adományozása a jelenleg hatályos szabályozással összhangban, változatlan formában történik.
8. §
A szakasz az Év Sportolója Díj adományozásának feltételeit tartalmazza. A díj elnevezése és kategóriái
a jelenleg hatályos szabályozással összhangban vannak, tartalmi változás nem történt.

9. §
A szakasz az Év Legjobb Csapata Díj adományozásának feltételeit tartalmazza. A díj elnevezése és
adományozása a jelenleg hatályos szabályozással összhangban, változatlan formában történik.
10.§
A szakasz az Év Edzője Díj adományozásának feltételeit tartalmazza. A díj elnevezése és
adományozása a jelenleg hatályos szabályozással összhangban, változatlan formában történik.
11.§
A szakasz az Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj adományozásának szabályait tartalmazza. A díj
elnevezése és adományozása a jelenleg hatályos szabályozással összhangban, változatlan formában
történik.
12.§
A szakasz egy új elismerés, az Év Gazdálkodója Díj adományozásának szabályait tartalmazza.
13.§
A szakasz egy új elismerés, az Év Iparosa Díj adományozásának szabályait tartalmazza.
14.§
A szakasz egy új elismerés, az Év Kisvállalkozása Díj adományozásának szabályait tartalmazza.
15.§
A szakasz a Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozásának szabályait tartalmazza. A díj
elnevezése és adományozása a jelenleg hatályos szabályozással összhangban, változatlan formában
történik.
16.§
A szakasz egy új a Pest megye külkapcsolataiért elismerés adományozásának szabályait tartalmazza.
17-21. §
Ezen szakaszok az adományozás rendjét tartalmazzák, hogy az egyes díjak tekintetében kik, mely
szervezetek rendelkeznek javaslattételi, véleményezési joggal, illetve az előkészítő eljárást mely
bizottság folytatja le.
22.§
A díjak visszavonási feltételeit és eljárását tartalmazza, mely lényegében nem változik a korábbiakhoz
képest.
23.§
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Pest Megye Közgyűlésének 6/2015. (V.11.) önkormányzati rendeletéhez
kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet elfogadásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
b) A rendelet környezeti és egészségi következményei
A rendelet elfogadásának környezeti és egészségi következménye nincs.
c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet elfogadásának nincsenek további adminisztrációs terhei.
d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A korábban négy rendeletben szabályozott kitüntető díjak most egységes szerkezetben és
feltételekkel egy rendeletben és eljárási rend szerint kerültek szabályozásra.
e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel a meglévő erőforrásokon túl egyéb feltételeket.

