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A Kék Szalag Kitüntető Cím leírása: 

A kitüntetés tartalmi és formai szempontból kapcsolódik a klasszikus hagyományokhoz, 

megjelenésével, tipográfiájával, PROOF-technológiájával mai karakterű. 

 

A kitüntetés tárgyiasult formájában négy alapegységre tagolódik: 

 

1.  A nyakszalag. 

2.  A feliratos szalagfüggő szimbólummal 

3.  A szimbólumhoz kötődő vármegyecímer ovális medálban 

4.  A háromszög alapformájú kitűző. 

 

1.  A nyakszalag: A mindenkori nyakméret + 13 cm hosszú, 2 cm széles összekapcsolható 

kék szalag, mindkét szélén 2 mm széles arany szegéllyel. Az arany kontúr mélyíti és 

fokozza a kék szín intenzitását, kiemeli ünnepélyességét. 

 

2.  A feliratos szalagfüggő szimbólummal: a fémből készült 30 x 30 x 40 mm méretű feliratot 

hordozó, ívesen vízszintes stilizált szalag végeivel befelé forduló része összefogja és 

felemeli a  csúcsával lefelé forduló egyenlő oldalú háromszög szimbólumot. Az íves 

szalag, sarkaiban enyhén lekerekítetten elhatárolt területe hordozza a felül méretében 

kiemelt Kék Szalag, alatta Kitüntető Cím feliratot, nyomtatott talpas betűkkel. Az íves 

szalaghoz kötődő egyenlő oldalú 19 x 19 x 19 mm-es háromszög forma a gravitációs 

hatás hangsúlyozása miatt, csúcsával lefelé fordított, saroktónusos kiképzésű. A három, 

vonalkázottan matt 7 x 7 x 7 mm méretű háromszög alakú saroktónus   képi utalás - 

szimbólum - Győr-Moson-Sopron vármegye összekapcsolódásának jelképe.  

 

3.  A szimbólumhoz kötődő vármegyecímer ovális medálban: a háromszög alakú szimbólum 

alsó csúcsából 2 mm széles, 6 mm hosszú csapolással függeszkedik a 2,5 mm szélességű, 

lépcsőzetes kerettel ellátott ovális 34 x 45 mm méretű medál. Felületén helyezkedik el a 

pecsét jellegű, plasztikus 20 x 30 mm méretű a heraldikai szabályoknak megfelelően 

ábrázolt vármegyecímer, melyet 3 mm méretű talpas betűkkel ellátott, kezdő és befejező 

ponttal szakaszolt Győr-Moson-Sopron Megye/Győr-Moson-Sopron Vármegye körirat 

keretez PROOF kivitelben, miszerint a hátlap polírozottan fényes, a betűk és a plasztika 

homokfúvottan matt felületű. 

 

4.  A háromszög alapformájú kitűző: alapja egy 35-34-35 mm méretű, csúcsával lefelé 

fordított háromszög alakú kék szalag, arany kontúrral, mely középvonalához rögzítve 

helyezkedik el fémből a 12 x 18 mm méretű ovális keretben a vármegyecímer és körirata 

kicsinyített másolata. 

 

A kitüntetés anyaga: 

A szalag egyedileg leszőtt 2 cm széles, mindkét szélén arany kontúrú szalag. Színe 

sötétkék, összekapcsolható.  

Fém részek: a feliratos szalagfüggő szimbólummal és az ovális keretű vármegyecímer 

vert ezüst aranyozva, a kitűző címere vert arany. 

A fém részek befoglaló mérete 40 x 85 mm 

 


