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SZABÁLYZAT

AZ MKKSZ ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNYA
által alapított kitüntetésekről, elismerésekről, azok adományozásának rendjéről.

1./  Az MKKSZ OV az  érdekvédelem területén,  huzamosabb  időn át  kifejtett  kiemelkedő 
szervező,  irányító,  vezető  tevékenység  elismerésére  „MKKSZ  ARANYGYŰRŰ” 
kitüntetést,  „SZAKSZERVEZETI  MUNKÁÉRT” elnevezésű  ezüst  plakett,  és  MKKSZ 
kitüntető oklevél  kitüntetést alapít.

2./  Az  „MKKSZ ARANYGYŰRŰ” kitüntetés  annak  a  személynek  adományozható,  aki 
munkahelyi  szervezet  választott  tisztségviselőjeként,  vezető-testületi  tagként  /SZB.,BT.,/ 
megyei szövetségi választott tisztségviselőként  /elnök/ , megyei titkárként, Országos Szakmai 
Tanács  választott  tisztségviselőként  /elnök,  alelnök,  társelnök/  rétegszervezet  
tisztségviselőjeként, az MKKSZ Elnökeként, Alelnökeként, az elnökség tagjaként, az MKKSZ 
Főtitkáraként  huzamosabb időn át  /minimum 2 választási  ciklus/  kimagasló szakszervezeti 
vezető munkát végzett/végez.

3./  A „SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT” elnevezésű  ezüst  plakett annak az  MKKSZ 
tagnak, tisztségviselőnek, munkatársnak adományozható, aki huzamosabb időn át /minimum 
2 választási ciklus/ kimagasló szakszervezeti munkát végzett/végez.

4./  Az  „MKKSZ  KITÜNTETŐ  OKLEVÉL” elnevezésű  kitüntetés  annak  az  MKKSZ 
tisztségviselőnek,  tagnak,  munkatársnak  adományozható,  aki  több  mint  öt  éve  tagja  az  
MKKSZ-nek, huzamosabb időn át végzett (végez) kimagasló szakszervezeti munkát.  

5./  A  kitüntetések  magyar  állampolgár  személyek  részére  adományozhatóak.  Kivételes 
esetben, Elnökségi döntés alapján – a meghatározott kereten túl - nem MKKSZ tag és nem 
magyar állampolgár részére is adományozhatóak.

6./  Az  „MKKSZ  ARANYGYŰRŰ” kitüntetés  leírása:  arany  pecsétgyűrű,  amelynek 
felületére  /palástjára/  az  MKKSZ  embléma  /középre/  és  az  adományozás  évszámát  /alsó 
körívbe/ kell bevésni.

7./ Az „MKKSZ ARANYGYŰRŰ” kitüntetés esetén a gyűrű értéke 17 gramm 14 karátos 
arany értékével kerül meghatározásra. 

8./ A „SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT” ezüst plakett leírása: 4 centiméter átmérőjű, 0.5 
centiméter  vastagságú,  előlapján  ezüstbevonatú  keményfém plakett,  kék díszdobozban.  Az 
előlapon körfeliratként a  „SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT” szöveg, palástközépbe az 
MKKSZ  emblémája,  alsó  körívben  az  adományozás  évszámát  kerül  bevésésre.  Az 
ezüstplakett kitüntetéshez 50.000 Ft nettó összegű pénzjutalom is jár. 
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9./ Az „MKKSZ KITÜNTETŐ OKLEVÉL” elnevezésű kitüntetés leírása: A5 méretű bordó  
bársonybevonatú,  kinyitható  mappa,  amelynek  bal  oldalán  az  MKKSZ  emblémája  és  az  
adományozó elnökség megnevezése szerepel.  A kinyitott  mappa jobb oldalán A5 méretben  
színes felirattal: MKKSZ KITÜNTETŐ OKLEVÉL. 
Az MKKSZ kitüntető oklevélhez 30.000 forint nettó összegű pénzjutalom is jár. 

10./  Az  „MKKSZ  ARANYGYŰRŰ” kitüntetésből  2014.  január  1-től  1  (egy)  darab,  a  
„SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT” ezüst plakett kitüntetésből évente 3 (három) darab, az  
MKKSZ kitüntető oklevélből évente 6 (hat) darab adományozható.

11./  Az  MKKSZ aranygyűrű és  a szakszervezeti  munkáért  ezüstplakett adományozásról  az 
Elnök és a Főtitkár aláírásával ellátott okiratot /érintettség esetén Főtitkár helyettes, Alelnök 
aláírásával/  kell  kiállítani.  A  szakszervezet  MKKSZ  KITÜNTETŐ  OKLEVÉL  egyben  
okiratnak  is  tekintendő,  de  az  átadott  kitüntető  oklevéllel  azonos  tartalmú másolatot  kell  
készíteni. 
Mindhárom  kitüntetés  adományozásról  az  MKKSZ  Országos  Irodája  „Aranykönyv” 
nyilvántartást  vezet,  amelyben  sorszám,  név,  kitüntetés  fajtája,  szakszervezeti  tisztség 
megjelölésével évente jegyzi fel a kitüntetettek névsorát.

 12./ Az MKKSZ Elnöksége minden év február 10-ig  „FELHÍVÁS”-t bocsát ki, amelyben 
javaslatokat kér a kitüntetések adományozására. Javaslattevő lehet: MKKSZ tag, munkahelyi  
szervezetek, megyei szervezetek, országos szakmai tanácsok, rétegszervezetek.  A beérkezett 
javaslatok  alapján  az  ELNÖKSÉG dönt  a  kitüntetések  adományozásáról.  Határozatban 
megnevezi  a  kitüntetésre  jogosultakat,  indokolja  a  döntést  és  intézkedik  arról,  hogy  a 
kitüntetések ünnepélyes átadása az MKKSZ megalakulásának évfordulóján (november 11.) 
megtörténjen. /indokolt esetben a kitüntetés átadásának időpontja más is lehet/.

 13./ Az MKKSZ Elnöksége felkéri a munkahelyi szervezeteket gondoskodjanak a jubileumi 
évben / 25., 30., 40., 50., 60., stb. éves tagság/ adományozható  „EMLÉKLAP” elismerés 
átadására. Saját Szervezeti és Működési Szabályzatunkban rendelkezzenek az EMLÉKLAP 
elismerés kiállításáról és átadásáról. A kiállított  „EMLÉKLAP-on” az MKKSZ emblémát 
meg kell jeleníteni.

 14./ A fenti szabályzat elfogadásával hatályba lép.

Budapest, 2013. november 23.

MKKSZ Országos Választmányának …. /2013. számú határozata

Az MKKSZ Országos Választmánya 2013. november 23-ai ülésén – Boros Péterné MKKSZ 
Főtitkár  előterjesztésében  –  megtárgyalta  az  MKKSZ  OV  kitüntetési  szabályzatának 
módosításáról szóló Elnökségi javaslatot. 
Az  Országos  Választmány  az  Elnökség  módosító  javaslatait  elfogadta.  A  módosított 
szabályokat 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Budapest, 2013. november 23.

   Árva János Boros Péterné
MKKSZ Elnök     Főtitkár
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