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FELHÍVÁS 
kitüntetési javaslattételre 

 
 

Az MKKSZ Elnöksége a KITÜNTETÉSEKRŐL, ELISMERÉSEKRŐL ÉS AZOK 
ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL szóló szabályzat (a továbbiakban: Kitüntetési 
szabályzat) 15. pontja alapján felhívja az MKKSZ tagjait, munkahelyi szervezeteit, szakmai- 
és rétegszervezeteit, hogy nyújtsák be 2017. évi javaslataikat az MKKSZ által alapított 
alábbi kitüntetésekre.  
 

1. Az „MKKSZ ARANYGYŰRŰ” kitüntetés annak a személynek adományozható, aki 
alapszervezet választott tisztségviselőjeként, bizalmiként vagy egyéb testület 
vezetőjeként, megyei szervezet választott elnökeként, megyei titkárként, Országos 
Szakmai Tanács választott tisztségviselőként, rétegszervezet tisztségviselőjeként, az 
MKKSZ elnökségi tagjaként, alelnökeként, elnökként huzamosabb időn - minimum 2 
választási cikluson – át kimagasló szakszervezeti vezetői munkát végzett illetve végez. 
Évente 1 db adományozható.  

 
2. A „SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT” ezüstplakett annak az MKKSZ tagnak, 

tisztségviselőnek, munkatársnak adományozható, aki huzamosabb időn - minimum 2 
választási cikluson - át kimagasló szakszervezeti munkát végzett illetve végez. 
Évente 3 db adományozható.  

 
3. Az „MKKSZ KITÜNTETŐ OKLEVÉL” annak az MKKSZ tagnak, tisztség-

viselőnek, munkatársnak adományozható, aki több mint öt éve tagja az MKKSZ-nek, 
és huzamosabb időn – legalább 3 éven - át végzett illetve végez kimagasló 
szakszervezeti munkát.  
Évente 6 db adományozható.  

 
4. Az MKKSZ ARANY PLAKETT az MKKSZ-szel együttműködő szakmai, 

érdekvédelmi, nemzetközi szervezetek tisztségviselőinek, kiemelkedő tudományos és 
szakmai személyiségnek adományozható. Az MKKSZ tagság nem feltétel. A 
kitüntetéshez egyéb díjazás nem jár. 
Évente 1 db adományozható.  

 
5. Az MKKSZ TŰZZOMÁNC KITÜNTETŐ PLAKETT az MKKSZ-szel 

együttműködő szervezetek (szakmai, érdekvédelmi, nemzetközi) számára lehet 
adományozni. A kitüntetéshez egyéb díjazás nem jár. 
Évente 1 db adományozható.  

 
A javaslatnak tartalmaznia kell  



 a kitüntetés típusát,  
 részletes indokolást, érveket, méltatást, amelyek alapján az elismerés odaítélhető,  
 a felterjesztő szervezet megnevezését, vagy személynél nevét, alapszervezetét és 

tisztségét.  
 
A benyújtás határideje: 2017. február 1.  
 
A javaslatot az illetékes megyei/fővárosi titkárhoz kérjük eljutatni, aki az általa hozzácsatolt 
véleményezéssel továbbítja azt az MKKSZ Elnökségéhez. (A szakmai és rétegszervezetek 
közvetlenül az MKKSZ Elnökségéhez továbbítsák javaslatukat!)  
 
A beérkezett javaslatokat a Kitüntetés Előkészítő Bizottság feldolgozza, összesíti, majd 
előterjesztést készít az MKKSZ Elnöksége részére, amely titkos szavazással dönt a 
kitüntetések adományozásáról, és intézkedik azok ünnepélyes átadásáról.  
 
A 2017. évi kitüntetések átadására az MKKSZ 2017. május 31-ig megtartandó  Országos 
Választmányi ülésén kerül sor.  
(A korábbi felhívás alapján már megküldött javaslatokat nem kell megismételni) 
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