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A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület kitüntető díjának 

alapításáról és adományozásáról 

 

I. A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Választmánya a 

vasúton és a lakóterületen dolgozó szakemberek részére, akik tevékenységükkel, új 

módszerek alkalmazásával kiemelkedően szolgálták a korszerű művelődést és a 

művészeti ízlés fejlesztését: 

 

"Vasutas Kultúráért Díj" 

 

elnevezésű kitüntetést alapít. 

 

 

II. A kitüntető díj adományozásának feltételei: 

 

     1./ A kitüntető díj odaítélhető 

a) a hosszú éveken keresztül maradandó értéket teremtő kimagasló munka, 

átfogó életmű, 

b) országos elismerést kiváltó eredmény, 

c) nemzetközi rangot jelentő alkotás, amely mindhárom esetben közvetve a 

MÁV Csoportot és a rail Cargo hungária Zrt-t is érinti. 

 

 

III. A kitüntető díj adományozásának rendje: 

 

1./ A kitüntető díjat a VOKE Választmánya adományozza. 

2./ A kitüntető díj 

            a) egyéneknek 

            b) közösségeknek kollektív díjként 

            c) több egyénnek megosztva  

                egyaránt adományozhatók. 

 

3./ A díjak adományozására javaslatot tehetnek: 

            a) A VOKE Választmányának tagjai és az Ellenőrző Bizottság tagjai, 

            b) A MÁV Rt. Vezetősége, 

            c) A VOKÉ-hoz tartozó intézmények szakmai és társadalmi szervezetei 

 

4./ A javaslatokat minden évben május 15-ig kell a VOKE Elnökségének 

megküldeni. 

 



5./ A javaslatokat a VOKE Elnöksége bírálja el és az elnökségi ülésen jelenlévő 

tagjainak 2/3-os többségével dönt a díj odaítéléséről. 

6./ A kitüntető díjból évente három adható ki. 

 

7./ A közösségnek kollektív díjként adott, illetve a több egyénnek megosztva 

adományozott kitüntető díj egy díjnak minősül. 

 

8./ Amennyiben a döntést megelőző évben a VOKE Elnöksége arra érdemes jelölt 

hiányában, vagy más okból a keretet nem használta ki, kivételesen - kiemelkedő 

esetben ennek arányában - a tárgyévben növelhető a díjak száma. 

 

9./ A díjak adományozásának időpontja, minden évben július 2. hete, a Vasutasnap 

alkalmából. 

 

     10./ A díjakat ünnepélyes keretek között, lehetőleg nyilvánosság előtt, adja át a 

VOKE Elnöksége. 

 

IV. A kitüntető díj részletezése: 

 

1./ A kitüntetés adományozása során a kitüntetettek számára adományozást igazoló 

okiratot, plakettet és pénzjutalmat kell átadni. 

 

2./ Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj nevét, a kitüntetett nevét, a 

kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, valamint az adományozás idejét. Az 

oklevél díszes grafikai kivitelben készül. 

 

3./ A kitüntető díjhoz kapcsolódó pénzjutalom összegét a VOKE elnöksége évente 

meghatározza. 2014. évben 150 000Ft. . 

 

4./ A több egyén között megosztva kiadott díjjal egyénenként adományozást 

igazoló okirat és oklevél adandó, a díjazottak között a pénzjutalom összege 

egyenlő arányban osztandó meg. 

 

5./ Közösségek részére történő adományozás esetén a díj teljes összege nem 

haladhatja meg az egyéni díj összegének kétszeresét. 

 

6./ Közösség részére kiadott díjjal a közösségnek szóló adományozást igazoló egy 

okirat és egy oklevél, valamint az 5./ bekezdés szerinti egyösszegű osztatlan 

pénzjutalom adandó. 

 

V. A kitüntetésről a VOKE irodájában nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a 

IV/2./ bekezdés szerinti adatokat, valamint a pénzjutalom összegét. 

 

VI. Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba.  

A kitüntető díj első ízben 1999. évben adományozható. 

 



A VOKE választmánya a 2014. április 17-i ülésén a fenti szövegváltozatban hagyta 

jóvá a kitüntető díj adományozásának módosítását. 


