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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének kitüntető díj rendelete 

(elfogadta a 2012. április 24-i közgyűlés) 

 

I. 

„Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért” díj alapítása 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete – mint a megye közművelődési 

szakmai és érdekvédelmi közössége - (továbbiakban Egyesület) nagyra értékeli mindazon 

személyek és művelődő közösségek tevékenységét, akik munkájukkal hozzájárulnak a megye 

településein meglévő kulturális és közösségi értékek feltárásához, megőrzéséhez és tovább 

fejlesztéséhez. Kifejezi azt a szándékát, hogy ezt a munkát elismerje, különösen abban az 

esetben, ha azt hosszú időn keresztül vagy nagy hatékonysággal végzik. Ennek érdekében 

megalapítja a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért” kitüntető díjat (a továbbiakban díj). 

 

II. 

„Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért” kitüntető díj adományozása 

 

II/1  

A díj 

 

(1) A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért” kitüntető díj az Egyesület legmagasabb 

szakmai elismerési formája 

(2) A kitüntető díj annak a személynek vagy közösségnek adományozható, aki vagy amely 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területén, a kultúra ápolása, fejlesztése és a közösségi 

művelődés érdekében huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytatott, illetőleg 

a kulturális közművelődési hagyomány feltárása és közreadása területen kivételesen 

magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el. Különösen a közösségi művelődés, a 

kultúra szervezése, az amatőr előadó- vagy alkotó művészet, illetve ezen tevékenységek 

segítése terén. 

(3) A díj magyar és külföldi állampolgárnak, szervezeteknek, közösségeknek egyaránt 

adományozható. 

(4) Évente 2 díj adományozható. Az Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesület 

elnöksége (továbbiakban elnökség) az adományozható díj számát kivételesen eggyel 

megemelheti. A díjat minden esetben legalább egy arra érdemes személyiségnek kell 

odaítélni. 
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II/2 

Az adományozás módja 

 

(1) A díj alapvetően a közösség erkölcsi elismerése. A díjjal díszoklevél és az erre a célra 

létrehozott tárgyjutalom, műalkotás jár. 

(2) A díszoklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául 

szolgáló adományozó elnökségi határozat számát, a kitüntetett személy, szervezet, 

közösség nevét, a kimagasló érdem rövid megnevezését, az Egyesület elnökének 

aláírását, az Egyesület pecsétjét. A díjhoz adományozott tárgyjutalom az Egyesület által 

külön erre a célra létrehozott egyedi műalkotás, melyet valamely, a megye területén 

alkotó művésztől rendel meg.  

(3) A díszoklevél dátumaként a díj átadásának dátumát kell feltüntetni. 

(4) A kitüntető díj átadására minden évben a magyar kultúra napján, valamely megyei 

kulturális, közművelődési intézményben vagy közösségi szintéren ünnepélyes keretek 

között kerül sor. Ettől, indokolt esetben - az elnökség külön döntése alapján - el lehet 

térni. 

(5) A díjjal kitüntetett személy/szervezet nevét és az adományozás évét és rövid indoklását az 

ünnepélyes átadást követően a megyei sajtó orgánumaiban és az Egyesület honlapján 

közzé kell tenni. 

 

III.  

Eljárási szabályok 

 

(1) A kitüntető díjat az Egyesület, az adományozó elnökség döntése alapján adományozza. 

(2) A kitüntető díjra vonatkozó javaslatot bármely – a megye területén működő/dolgozó - 

kulturális szervezet vagy magánszemély tehet. Azt felhívás alapján az elnökségnek kell 

eljuttatni a kitüntetés adományozását megelőző év december 15-ig. Önjelölés nem 

fogadható el érvényes javaslatként. 

(3) A kitüntető díj adományozására vonatkozó javaslatot a határozat melléklete szerinti 

felterjesztésen kell benyújtani. 

(4) A kitüntető díj adományozására vonatkozó javaslat(ok) véleményezésére, az 

adományozásra vonatkozó eljárás lefolytatására a kibővített, adományozó elnökség 

jogosult.  

Az adományozó elnökség tagjai: 

- az elnökség tagjai 

- a felügyelő bizottság elnöke 
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- valamely, az adományozást megelőző legközelebbi egyesületi közgyűlésen a 

közgyűlés által felkért egyesületi tag. 

(5) A kitüntető díjra nem terjeszthető elő az a személy, aki ellen fegyelmi, vagy 

büntetőeljárás van folyamatban, illetve aki jogerős egyesületi etikai határozat vagy 

bűntető ítélet hatálya alatt áll, vagy olyan szervezet, amelynek köztartozása van. 

(6) Amennyiben a felterjesztettek között az adományozó elnökség valamely tagja szerepel, 

azon személy nem szavazhat a döntési-döntés előkészítési folyamat során. 

(7) A kitüntető díj adományozására vonatkozó javaslatokat az adományozó elnökség értékeli, 

és minden év január 3. napjáig arról dönt. 

 

IV. 

A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért” kitüntető díj visszavonásának 

rendje 

 

(1) A kitüntető címet vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. 

Érdemtelen különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 

(2) A visszavonást írásbeli indoklással bármely egyesületi tag kezdeményezheti. 

(3) A kitüntető díj visszavonására vonatkozó javaslatot csak az egyesület közgyűlése 

tárgyalhatja, hozhat arról döntést. 

(4) A díj visszavonásról - az Egyesületi döntés határozat számának feltüntetésével – 

írásban kell értesíteni a korábbi díjazottat. 
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V. 

Záró rendelkezések 

 

(1) A kitüntetéssel összefüggő kiadások fedezetét az Egyesület tárgyévi költségvetésében 

kell biztosítani. 

(2) A kitüntetéssel összefüggő kiadások finanszírozásába az Egyesület lehetőleg 

szponzorokat is bevon. 

(3) A kitüntetettekről az Egyesület nyilvántartást vezet.  

(4) Ez a Határozat az elfogadását követő napon lép hatályba. 

(5) A kitüntető díj első alkalommal a 2013. évben adományozható. 
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Melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének 2012/… sz. 

határozathoz 

 

FELTERJESZTÉS 

 

A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért” kitüntető díjra 

 

 

A felterjesztő személy szervezet (személy, intézmény) 

 megnevezése, neve: 

 értesítési címe, pontos elérhetőségei: 

 kulturális, közművelődési tevékenységének helye és szakmaterülete: 

 

A felterjesztetett személy/csoport/közösség) 

 megnevezése: 

 címe, pontos elérhetőségei: 

 születési/alapítási helye: 

                               ideje: 

 Működési területe, rangja, beosztása: 

 

Az elismerésre való érdemesség okának tömör megfogalmazása: 

 

Az érdemességet alátámasztó életrajz, jellemzés: 

 

A felterjesztést december 15-ig kell eljuttatni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők 

Egyesülete elnökségéhez. 

Önjelölés nem fogadható el érvényes javaslatként! 

 
 
 


