A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
Kitüntetési szabályzata
a 2015. május 15-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség tagjai az 1996. február 24-i Közgyűlés által
alapított kitüntetésekre a jelen keltezés napjának módosításaival egységes szerkezetbe foglalt
Kitüntetési szabályzatot fogadják el.
1./ A kitüntetés célja
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség (továbbiakban Szövetség) tagszervezeteiben
kimagasló közösségi munkát végző, illetve kiemelkedő természetjáró teljesítményt elérő
sporttársak tevékenységének elismerése:
- „B.-A.-Z. megye Természetjárásáért” kitüntetéssel, ill.
- „B.-A.-Z. megye … év Természetjárója” cím odaítélésével.
2./ A kitüntetés formái
2.1. A „B.-A.-Z. megye Természetjárásáért” cím kitüntetettjei emlékplakett, jelvény és oklevél
elismerésben részesülnek.
2.2. A „B.-A.-Z. megye … év Természetjárója” cím első helyezettje serleg és oklevél, a 2. és 3.
helyezettek oklevél elismerésben részesülnek.
2.3. Valamennyi kitüntetett a mindenkori anyagi lehetőségekhez mérten tárgyjutalomban is
részesülhet.
3./ A kitüntetés gyakorisága
A kitüntetések átadására évente egy alkalommal, a Szövetség éves közgyűlésén kerül sor
ünnepélyes keretek között.
4./ A kitüntetések száma

- ”B.-A.-Z. megye Természetjárásáért” kitüntetésben évente legfeljebb 5 fő
részesülhet.
- „B.-A.-Z. megye … év Természetjárója” címet évente legfeljebb 3 fő kaphatja.
5. A kitüntetésekre javaslatot tehetnek
5.1. A „B.-A.-Z. megye Természetjárásáért” kitüntetésre a Szövetség elnöksége, valamint
tagszervezetei.
5.2. A „B.-A.-Z. megye … év Természetjárója” címre a Szövetség elnöksége az egyéni
túranaplóval dokumentált túrateljesítések alapján.
6. A javaslattétel határideje
Mind a „B.-A.-Z. megye Természetjárásáért” kitüntetésre, mind a „B.-A.-Z. megye …. év
Természetjárója címre a tárgyévet követő év március 31-ig.

7. A kitüntetésre javasolás feltételei
7.1
A „B.-A.-Z. megye Természetjárásáért” kitüntetésre való javaslattételnél ajánlott a 10
éves folyamatos megyei szövetségi, tagegyesületi, szakosztályi, illetve szakági aktív
tevékenység meghatározott körben (vezető, bizottsági tag, szervező tevékenység,
meghatározott részfeladat elvégzése, stb.)
7.2
A javaslattevő szerv 2/3-os többségi döntést tartalmazó jegyzőkönyvvel teszi meg a
felterjesztést.
7.3
A „B.-A.-Z. megye Természetjárója” cím esetén az egyéni túranapló bemutatása.
7.4
A fenti dokumentumok tárgyévet követő év március 31. napjáig történő megküldése a
Szövetség elnökségének.
8. A javaslatok elbírálása
Jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerint elkészített és az előírt határidőig
beérkező javaslatokat a Szövetség elnöksége április 30-ig elbírálja. Ekkor kell meghatározni a
tárgyi jutalmazás nagyságát, formáját és forrását.
9. Egyebek, technikai rész
9.1. Egy darab serleg megfelelő feliratozással.
9.2. A plakett formája:
Max. 14x15 cm méretű pácolt keményfa alapon kb. 11 cm nagytengely hosszú, fekvő ellipszis
alakú öntött bronz plakett, melynek ábrája leegyszerűsített formában megegyezik a Szövetség
jelvényével. A plakett alatt elhelyezett kb. 2,5x11 cm méretű fémlemez, belevésve:

„B.-A.-Z. megye Természetjárásáért” felirat

a kitüntetett személy neve

az átadás időpontja
9.3. A jelvény formája:
Kb. 3 cm nagytengely hosszú fekvő ellipszis bronz alapon (festett, műgyanta bevonatos
kivitelben) az alábbi kép: Világoskék színű égbolton a bronzszínű nap sugarai rávetődnek a
sötétzöld színű hegyekre, melyek előterében két szál encián helyezkedik el világoszöld szárral
és levélzettel, valamint enciánkék szirmokkal. A jelvényt fölül az anyagából készült stilizált
levélkoszorú övezi, alul fehér alapon bronzszínű felirat: „B.-A.-Z. MEGYE
TERMÉSZETJÁRÁSÁÉRT”. A jelvény hátoldala biztosító tűvel ellátott. A jelvény oklevélre tűzött
formában kerül átadásra.
9.4. Oklevélként a Szövetségben rendszeresített oklevelet kell alkalmazni valamennyi
kitüntetésnél.
9.5. A serlegek, oklevelek, plakettek, jelvények biztosításáról a Szövetség elnöksége
gondoskodik.
Miskolc, 2015. május 15.
Makár Richárd
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