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a BEOSZ által alapítható, adományozható elismerésekről és azok
átadásának módjairól
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Értelmező rendelkezések
1.1. elismerésként adható: a BEOSZ elnöksége által alapított Szövetségért Díj,
Bajtársainkért Díj, Katonák Példaképe Díj, BEOSZ számozott emlékérem, BEOSZ
Közösségérét Érem arany-, ezüst-, bronz fokozata, Idősekért (Szépkorúakért) Emlékérem,
emlékpajzs, emléklap, oklevél, BEOSZ logóval ellátott különböző emléktárgy, BEOSZ
aktuális jubileumi könyv.
1.2 a Szövetség tagja: aki a BEOSZ valamelyik tagegyesületénél, tagszövetségénél a
tagnyilvántartásban szerepel és tagdíjat fizet.
1.3. a Szövetség tagegyesülete: az a civil törvény1 alapján működő civil szervezet, baráti
társaság, amely a BEOSZ alapszabályát elfogadja, célkitűzéseit, programját tevőlegesen
megvalósítja, befizeti a megállapított tagi hozzájárulást, a szükséges adatszolgáltatási
kötelezettségének eleget tesz, tagszövetségben vagy régióba szervezve dolgozik.
1.4. külső támogató, segítő: az a személy, vagy szervezet, aki/amely Szövetség
célkitűzéseinek megvalósítását anyagilag támogatja, tevőlegesen segíti, külföldi társ
szövetség delegációjának tagja, vagy külföldi viszontlátogatás alkalmából a fogadó fél
tagja, szervezete.
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Alapelvek, általános szabályok
2.1. Az érdem utáni elismerések adományozása esetén a Szövetségnél végzett önkéntes
munka figyelembevételével az első adományozást megelőzően, és az egymást követő
adományozási alkalmak között – a rendkívüli helytállás esete kivételével – legalább 3
évnek el kell telnie, és be kell tartani a fokozatosság elvét. Az elismerés átadását az
érintett személy részére ünnepélyessé kell tenni, rendezvényhez kell kötni és a Bajtársi
Hírlevél, vagy a BEOSZ honlap, BEOSZ facebook tudósítson róla.
2.2. Jubileumi évfordulóhoz kötött elismerések esetén a tagszövetségek, tagegyesületek a
megalakulásuk évétől kezdődően 5 évente jubileumi elismerésre jogosultak. A jubileumi
születésnapjukat ünneplő személyek köszöntése (BEOSZ elnökség tagja, ügyvivő,
egyesületi elnök) lehetőleg az évforduló napján, de ha ez nem lehetséges, akkor a soron
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Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény
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következő rendezvényen történjen meg, és a Bajtársi Hírlevél, vagy a BEOSZ honlap,
BEOSZ Facebook tudósítson róla.
A 90. életévüket betöltött és azt követően kerek születésnapjukat ünneplő BEOSZ tagokat
a tagegyesületek elnökei köszöntsék egyesületi rendezvényen, vagy személyesen
látogassák meg.
2.3. Az elismerésekhez magyar nyelvű oklevél jár. Külföldi személynek adományozott
elismeréshez angol nyelvű oklevél adható, ha megoldható az adományozott anyanyelvén
is készíttethető.
2.4. Az elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a BEOSZ éves költségvetéséből
tervezetten biztosítja.
2.5. Az átadásra került elismerésekről tételes nyilvántartást kell vezetni.
2.6. Az elismerés alapításakor nem szabályozott keretek esetén, vagy attól eltérő keret
esetén, adott évben adható elismerések keret számáról az elnökség az év elején elnökségi
ülésén hoz határozatot.
2.7. A Szövetséghez felterjesztett elismerési javaslatokról nyilvántartás vezetése
szükséges.
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A BEOSZ elnöksége által alapítható, adományozható elismerések
Díjak
a) Szövetségért Díj
b) Bajtársainkért Díj
c) Katonák Példaképe Díj
Emlékérmek
a) BEOSZ számozott Emlékérem
b) BEOSZ Közösségéért Érem (arany, ezüst, bronz fokozat)
c) Idősekért (Szépkorúakért) Emlékérem

Egyéb elismerések
a) BEOSZ Emlékszalag
b) Asztali Emlékzászló a Szövetség és a tagegyesült logójával
c) BEOSZ Emlékpajzs
d) BEOSZ Emléktárgy (BEOSZ logóval ellátott különböző Emléktárgy)
e) BEOSZ Elismerő Oklevél, Emléklap
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A BEOSZ elnöksége által alapítható, adományozható elismerések
odaítélésének szempontjai
4.1 Díjak
4.1.1

Szövetségért Díj

A Díj alapításával a Szövetség elnöksége el kívánja ismerni azon kivételes tevékenységet
végző bajtársak szorgalmát, a közösség és 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 országos
szintű megvalósulását, egyben példaképek a közeli és távolabbi közösségek előtt. Évente
egy fő díjazható, a Díj ugyanazon személy részére csak egy alkalommal adományozható,
A Díjhoz pénzjutalom jár, amelynek mértéke nettó (ténylegesen kifizetésre kerülő) 100
000,-Ft/fő azaz százezer forint. A pénzjutalom adó- és járulékvonzatát az alapító fizeti
meg. A Díj alapításáról az elnökség a 9/2021. (06.29) BE számú elnökségi határozat
alapján döntött.
4.1.2

Bajtársainkért Díj

A Díj alapításával a Szövetség elnöksége el kívánja ismerni azon kivételes tevékenységet
végző bajtársak szorgalmát, a közösség és 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,
tagszervezeti szintű megvalósulását, egyben példaképek a közeli és távolabbi közösségek
előtt. Évente egy fő díjazható, a Díj ugyanazon személy részére csak egy alkalommal
adományozható, A Díjhoz pénzjutalom jár, amelynek mértéke nettó (ténylegesen
kifizetésre kerülő) 100 000,-Ft/fő azaz százezer forint. A pénzjutalom adó- és
járulékvonzatát az alapító fizeti meg. A Díj alapításáról az elnökség a 11/2021. (06.29) BE
számú elnökségi határozat alapján döntött.
4.1.3

Katonák példaképe Díj

Olyan aktív katonának adományozható, aki legalább 5 éve tevőlegesen segíti, támogatja a
Szövetség nyugállományú katonák érdekeit érintő, a katonai hagyományok ápolását
felvállaló, a kisközösségek fenntartásának, kulturális szabadidejének szervezését, szociális
ügyeik intézését, érdekeik önzetlen képviseletét vagy a Szövetség (tagegyesület,
tagszövetség) célkitűzésének megvalósításában olyan folyamatos önzetlen segítséget
nyújtott ami nagymértékben hozzájárult annak megvalósulásához, elismertségéhez.
Az elismerésben részesülő személy részére csak egyszer adományozható. Egy évben 4-5
fő részesülhet az elismerésben. A díjhoz pénzjutalom nem adható, és a díjról az elnökség
határozatában 2004. december 16.-án döntött.
4.2 Emlékérmek
4.2.1

BEOSZ számozott emlékérem

Olyan személynek adományozható, aki legalább 10 éve aktív tagja a Szövetségnek,
rendelkezik a BEOSZ Közösségéért Érem valamelyik fokozatával, a nyugállományú
katonák érdekeit érintő, a katonai hagyományok ápolását felvállaló honvédségi nyugdíjas
szervezet, kisközösség fenntartásának, kulturális szabadidejük szervezésének, ügyeik
intézésének, érdekeik önzetlen képviseletének felvállalásában nyújtott jelentős
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teljesítményt, vagy a Szövetség (tagegyesület, tagszövetség) célkitűzésének
megvalósításában olyan folyamatos önzetlen segítséget nyújtott ami nagymértékben
hozzájárult annak megvalósulásához, elismertségéhez.
Olyan szervezetnek adományozható, amely legalább 10 éve aktív tagja a Szövetségnek, a
munkájukat széles körben végzik, rendezvényeik túlnyúlnak az egyesületi szinten.
Adományozható még életút elismerésére.
Az elismerésben részesülő személy vagy szervezet részére csak egyszer adományozható!
4.2.2

BEOSZ Közösségéért Érem arany-, ezüst-, bronz fokozata

Olyan személynek adományozható, aki legalább 5 éve aktív tagja a Szövetségnek, a
nyugállományú katonák érdekeit érintő, a katonai hagyományok ápolását felvállaló
honvédségi nyugdíjas szervezet, kisközösség fenntartásának, kulturális szabadidejük
szervezésének, ügyeik intézésének, érdekeik önzetlen képviseletének felvállalásában
nyújtott jelentős teljesítményt, vagy a Szövetség (tagegyesület, baráti társaság,
tagszövetség) célkitűzésének megvalósításában olyan folyamatos önzetlen segítséget
nyújtott ami nagymértékben hozzájárult annak megvalósulásához, elismertségéhez.
A fokozatok között minimum 2 év folyamatos kiemelkedő tevékenységnek el kell telni-e.
A fokozatok betartásától el lehet térni.

4.2.3

Idősekért (Szépkorúakért) Emlékérem

Olyan 80. életévüket betöltött személy részére adományozható, aki a Szövetségen belül
választott funkciót lát el, vagy látott el, de még valamelyik BEOSZ egyesület
tagnyilvántartásában szerepel, vagy egyesületi elnök, vezetőségi tag. Olyan személynek is
adható, akit az egyesülete elnöke felterjeszt huzamos időn át végzett kiemelkedő
tevékenysége, életútja elismeréseként.
Az elismerésben részesülő személy részére csak egyszer adományozható!
4.3 Egyéb elismerések
4.3.1

BEOSZ Emlékszalag

Olyan szervezetnek adományozható, aki rendelkezik tagszövetségi-, egyesületi zászlóval.
Több éven keresztül bizonyította, hogy a kitűzött célokat példa értékűen megvalósították,
szervezetük a településen aktívan bekapcsolódik a közösségi életbe, részt vesz a
történelmi- katonai hagyományok őrzésében, a fiatalok hazafias honvédelmi nevelésében.
4.3.2

Asztali Emlékzászló a Szövetség és a tagszervezet logójával

Olyan szervezetnek adományozható, amely nem rendelkezik tagszövetségi-, egyesületi
zászlóval. Több éven keresztül bizonyította, hogy a kitűzött célokat példa értékűen
megvalósították, szervezetük a településen aktívan bekapcsolódik a közösségi életbe, részt
vesz a történelmi- katonai hagyományok őrzésében, a fiatalok hazafias honvédelmi
nevelésében.
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4.3.3

BEOSZ emlékpajzs

A BEOSZ munkáját végző, támogató és segítő személyek, szervezetek részére
adományozható, áldozatkész munka elismerésére, valamint kiemelt esemény, jubileumi
évforduló alkalmából, illetve belföldi és külföldi delegáció vezetője részére.
4.3.4

BEOSZ Emléktárgy (BEOSZ logóval ellátott különböző Emléktárgy)

Emléktárgy adományozható kiemelt feladat végrehajtása során nyújtott kiemelkedő
teljesítményért, különleges helytállásért, jubileumi ünnepség-, közgyűlés-, alkalmából
kiemelkedő tevékenység elismeréseként, huzamos időn át példamutatóan ellátott
közösséget vezető-, funkciót betöltő személy részére, illetve jeles nap alkalmából
egyénnek és szervezetnek egyaránt. Az életút elismerésére.
4.3.5

BEOSZ Elismerő Oklevél, Emléklap

A BEOSZ munkáját lelkiismeretesen végző és segítő személyek, szervezetek, áldozatkész
munka elismerésére, valamint kiemelt esemény, különösen évforduló, emléknap
alkalmából adományozható. A Szövetségből történő végleges kiválás alkalmából,
huzamosabb időn át (minimum 2 év) teljesített lelkiismeretes szakmai tevékenységük,
színvonalas munkájuk elismerésére adományozható.
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Záró rendelkezések
5.1 Az elismerési javaslatok felterjesztése
A 4.1.1-4.1.3 elismerések felterjesztésére vonatkozóan a díjak alapításáról szóló
határozatban szereplő feltételek és határidők az irányadók.
A 4.2 és a 4.3 pontokban szereplő elismerések adományozására vonatkozó javaslatokat
elektronikus úton a BEOSZ központi irodára (email cím: iroda@beosz.hu) úgy kell
felterjeszteni, hogy az, az adományozás időpontját megelőzően legalább 30 nappal
megérkezzen és a következő elnökségi ülésen tárgyalható legyen.
A felterjesztésnek tartalmaznia kell az elismerésre tervezet személy nevét, betöltött
funkcióját, a tevékenység leírását, az átadás tervezet időpontját, a felterjesztő vezetőségi
ülés idejét, a felterjesztő aláírását, funkcióját.
A felterjesztéseket minden esetben a régióvezető (tagszövetségi elnök) útján kell
megküldeni.
Egyéni elismerés adományozására javaslatot tehet szervezet a tagság és a vezetőség
vonatkozásában, a régióvezető (tagszövetség elnök) tudtával.
A régióvezető (tagszövetségielnök) a hatáskörébe tartozó egyesületi elnököt, szervezetet,
a saját vezetőségéből arra érdemes személy elismerésére tehet javaslatot, tovább küldés
előtt, véleményezi a hozzá felterjesztett elismerési javaslatokat.
Az egyesületi elnök miniszteri, MH parancsnoki elismerés felterjesztés esetén, a BEOSZ
iroda címére célszerű, ha megküldi a felterjesztett személy nevét és kért elismerés
formáját, és az átadásra tervezett időpontot.
A BEOSZ elnökség dönt a BEOSZ elismerésre felterjesztettek személyéről,
kezdeményezhet egyéni és szervezeti elismerések odaítélését.
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5.2 Az elismerések átadása
Az elismerések átadására a Szövetség Küldöttgyűlése, a Katonanemzedékek Találkozója
alkalmával, továbbá Országos vagy régiós rendezvények során, a BEOSZ (tagszövetség)
alapításának évfordulóján és küldött közgyűlésén, régiós értekezleten és tagegyesületi tag,vagy közgyűlésen-, jubileumi évfordulón, rendezvények alkalmával kerülhet sor. A
BEOSZ elismerést a BEOSZ elnöke vagy az általa megbízott képviselő adja át.
5.3 Az elismerések egymásra épülése
A közösség érdekében kiemelkedően tevékenykedő tagtársak elismerését az adott
közösség saját maga által kialakított rendszerében kell kezdeni. Aki továbbra is
huzamosabb időn keresztül jól végzi munkáját, célszerű egy szinttel feljebb elismertetni
régió, tagszövetség, BEOSZ. A BEOSZ elnöksége rendelkezik számos elismerési
formával mind egyéni és mind közösségi szinten. Megoldható a fokozatosság és a végzett
munka arányos elismerése.
Budapest, 2022. február 23.

6

