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DÍJ SZABÁLYZAT
a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Elnöksége
által alapított
SZÖVETSÉGÉRT DÍJ
odaítéléséről
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége a
Szövetség megalakulásának 30. évfordulója alkalmából tagjai részére adományozható Díj
alapításáról döntött a 13/2019.(09.24. BE) számú elnökségi határozat alapján.
I.

Általános rendelkezések:

a.

A Díj alapításának
célja:

A Díj alapításával elismerni azon kivételes tevékenységet végző
bajtársak szorgalmát, közösség és a társaik iránt érzett önzetlen tenni
akarását, akik hosszabb ideje, és jelenleg is aktív munkát végezve,
meghatározó szerepet betöltve, aktívan támogatják a Szövetség
alapszabályában megfogalmazott célkitűzések helyi és országos
szintű megvalósulását, egyben példaképek a közeli és távolabbi
közösségek előtt.
A Díj személynek adható legmagasabb szintű szövetségi szintű
elismerése.

b.

A Díj megnevezése:

SZÖVETSÉGÉRT DÍJ,
ami megnevezés kifejezi a kezdeményezés alapgondolatát.

c.

A Díj alapítója:

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Elnöksége.

d.

A Díjat megjelenítő
Bronz kisplasztika az első oldalán a Szövetség logójával, a
kisplasztika és kitűző hátoldalon „SZÖVETSÉGÉRT DÍJ”, alatta BEOSZ, alatta az
leírása:
adományozás éve feliratokkal. A kitűző tartalmazza a Szövetség
logóját, körbe a „SZÖVETSÉGÉRT DÍJ, BEOSZ” feliratot.

e.

Díjazottak száma:

Évente EGY fő. A Díj ugyanazon személy részére csak egy
alkalommal adományozható.

f.

A Díj díjazása:

A Díjhoz pénzjutalom jár, amelynek mértéke nettó (ténylegesen
kifizetésre kerülő) 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint. A
pénzjutalom adó- és járuékvonzatát az alapító fizeti meg.

g.

A díjazásra
javasoltak köre:

A Díj a korábban és/vagy jelenleg is aktív tevekénységet végző,
minimum tíz éve a Szövetség valamelyik tagszervezeténél és/vagy
testületénél (elnökség, TT, FB, Bajtársainkért Alapítvány, ügyvivők)
tevékenykedő személynek adományozható, aki kiemelkedő,
meghatározó, közösséget támogató, egyéni és szervezeti életében
példamutató magatartást tanúsító, szociálisan érzékeny, empatikus
személyiség, társai tisztelik, becsülik és aktívan támogatja a
Szövetség alapszabályában megfogalmazott célkitűzések helyi és
országos szintű megvalósulását.
A Díj szervezet részére nem adományozható, valamint posztumusz
sem odaítélhető.

II.

Az adományozás menete:

a.

Az adományozás
rendje:

A Díjra tagszervezetek javaslatai alapján a régió vezetők, a
tagszövetségi elnökök, valamint a Szövetség elnöksége tesznek
javaslatot (1. sz. melléklet: Javaslattételi lap SZÖVETSÉGÉRT DÍJ
odaítélésére) a Díj Bizottság (a továbbiakban: bizottság) felé,
legalább 60 nappal az adományozó rendezvény előtt.
Egy régió/tagszövetség/elnökség egy-egy főre tehet egy alkalommal
javaslatot.

b.

A Díj Bizottság:

A bizottság feladata a beérkezett javaslatok alapján a döntés
közvetlen előkészítése, és a végső javaslat a Szövetség elnöksége elé
terjesztése.
A bizottság összetétele:
-

a Szövetség elnöke;
a Tanácsadó Testület elnöke;
a Bajtársainkért Alapítvány elnöke.

A bizottság elnökét a bizottsági tagok közül a tagok választják.
A bizottság a javaslatok megvizsgálását követően javaslatot tehet az
adott évi odaítélés elhalasztására is. Mind az odaítélést, mind pedig
a halasztást részletes indoklással kell az elnökség elé terjeszteni. A
bizottság a beérkezett javaslatokat értékeli, ha szükséges a
javaslattevőtől külön kiegészítő információkat kérhet. A javaslatok
megvizsgálását követően egyszerű szótöbbség alapján odaítélési
sorrendet állít fel, ahol az 1. számú jelölt a leginkább javasolt
személy, ezt követi a többi jelölt sorrendisége. Egy jelölt csak egy
helyre sorolható. A végső javaslatot a bizottság írásbeli indoklással
az Elnökség elé terjeszti.
A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.
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III.

A Díj odaítélése, átadása:

a.

A Díj odaítélése:

A Díj odaítélésről/vagy halasztásáról a bizottság javaslata alapján a
Szövetség elnöksége minősített többséggel (jelenlévők 2/3) dönt. Ha
egyik jelölt sem kapja meg a minősített többség szerinti szavazatot,
a Díj nem kerül odaítélésre. A halasztás a következő odaítélés számát
(egy fő) nem érinti, azt nem változtatja meg.
A bizottság által javasolt sorrendtől az Elnökség csak kivételes
esetben, a jelenlévők minősített többségének szavazata alapján térhet
el.
A Díj odaítéléséről az Elnökség írásbeli határozatban dönt.

b.

A Díj átadása:

IV.

Záró rendelkezések:

a.

A Díjazott
megörökítése:

Első alkalommal 2020. február 27.-én, a 30. évforduló alkalmából
tartandó rendezvényen, ezt követően a Szövetség küldöttgyűlésekor
évente, vagy egyéb szövetségi jubileumi rendezvény kapcsán. Az
átadás időpontjáról az Elnökség dönt.

A Díjazott (kitüntetett) nevét, fényképét, az adományozás indoklását
az alapító hivatalos honlapján, és Facebook oldalán, valamint a
Bajtársi Hírlevél időszaki kiadványban közzé kell tenni.
A Díjazottakról a Szövetség irodáján külön Emlékkönyvet kell
vezetni.

b.

Jogosultságok:

A Díjazott élete végéig jogosult a Díjat birtokolni, annak kitűzőjét
viselni, és magát a Díj kitüntetettjének és birtokosának nevezni.
A Díj nem visszahívható, csak különleges és bűncselekmény során
méltatlanná váló díjazott esetében a bizottság javaslatára, az
elnökség egyhangú döntése alapján.

c.

Nyilatkozatok és
hozzájárulás

A Díjazott adatvédelmi nyilatkozatot, és egyéb a kitüntetés
szabályaihoz tartozó hozzájárulást köteles tenni.
A díjazás során beérkezett javaslatok adatainak és a bizottság által
vezetett nyilvántartások kezelése a Szövetség Adatkezelési
szabályzata alapján történik.

1. sz. melléklet: Javaslattételi lap SZÖVETSÉGÉRT DÍJ odaítélésére
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1. számú melléklet a Díj Szabályzathoz

Javaslati Lap
SZÖVETSÉGÉRT DÍJ odaítélésére
1.

Jelölő
tagszervezet
megnevezése:
Székhelye:

2.

Elérhetőségek:
telefon:
email:

3.

Vezető neve:

4.

Elérhetőségek:
a) telefon:
b) email:

5.

Javaslattevő szervezet
(régió/szövetség/egyéb)

6.

Elérhetőségek:
a) telefon:
b) email:

7.

Vezető neve:

8.

Elérhetőségek:
a) telefon:
b) email:

9.

Az elismerésre javasolt személy:
a) neve,
rendfokozata
b) Születési idő:
c) Anyja neve:
d) Állandó (és
ideiglenes)
lakcíme:
e) adószáma

10.

Elérhetőségei:
a) telefon:
b) email:

11.

A jelölt szervezetben
betöltött funkciója
és/vagy korábbi funkciói

12.

Milyen más civil
szervezetben tölt be
funkciót:

13.

A javaslat indoklása (a javaslattevő szervezet tölti ki):

Kelt...................................., ........................év.....................hó..................nap
Javaslattevő vezető aláírása:
..............................................................
p.h.
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Díj Bizottság javaslata:
1.

2.

3.
4.

Javaslati lap
beérkezésének
dátuma:
Indoklás:

.....................év........................hó....................nap

Sorrendben elfoglalt helyezési
szám:
Továbbítás dátuma:
.....................év........................hó....................nap

Kelt...................................., ........................év.....................hó..................nap

3

