
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és 
adományozásáról 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 
törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
       
          Általános rendelkezések 

  
A Közgyűlés által adományozható kitüntető díjak  

 
1. § 

 
 (1) A Megyei Közgyűlés a megye társadalmi, tudományos, kulturális, irodalmi-
művészeti, közoktatási-közművelődési, sport- és gazdasági életében elért kimagasló 
érdemek és rangos életművek elismerésére: 
a) Tolna Megye Önkormányzatának Bezerédj István-díja,  
b) Tolna Megye Önkormányzatának Babits Mihály-díja,  
c) Tolna Megye Önkormányzatának Beszédes József-díja,  
d) Tolna Megye Önkormányzatának Sipos Márton-díja 
elnevezésű megyei kitüntetéseket alapít.  
 
(2) A Megyei Közgyűlés Tolna megye közigazgatásában végzett kimagasló 
köztisztviselői tevékenység, valamint a megye lakosságát szolgáló intézményeknél 
végzett kiemelkedő színvonalú közalkalmazotti tevékenység elismerésére „Tolna 
Megye Közszolgálatáért” elnevezésű megyei kitüntetést alapít.  
 
(3) A Megyei Közgyűlés Tolna megye általános felvirágoztatásáért végzett 
országos, vagy nemzetközi figyelmet érdemlő, hosszú időn át kifejtett kimagasló 
társadalmi tevékenység elismerésére „Tolna Megyéért" elnevezésű megyei 
kitüntetést alapít.  

 
Elnök által adományozható Elnöki Elismerések 

 
2. § 

 
(1) A Megyei Közgyűlés elnöke az alábbiakban felsorolt Elnöki Elismeréseket 
adományozhatja: 
a) Az Év Tolna Megyei Újságírója díj, 
b) Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete díj, 
c) Bazsonyi Arany Mecénás díj, 
d) Érték díj, 
e) Tolnaikum megkülönböztető minősítés, 
f) Tolna Megye Közbiztonságáért díj, 
g) Tolna Megye Talentuma díj, 
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h) Létay Menyhért díj 
i)  Tolna Megye Legjobb Sportolója. 
 
(2) Az Elnöki Elismerések adományozásának rendjére vonatkozó szabályokat 
külön elnöki utasítás tartalmazza. 

 
A Közgyűlés által adományozható kitüntető díjak adományozásának feltételei 

 
3. § 

 
(1) A kitüntető díjak odaítélhetők: 
a) vagy hosszú éveken keresztül maradandó értéket teremtő kimagasló munka, 
átfogó életmű, 
b) vagy országos elismerést kiváltó alkotás, találmány, 
c) vagy nemzetközi rangot jelentő eredmény 
alapján, amely mindhárom esetben közvetlenül Tolna megyét is érintő. 
 
(2) „Tolna Megye Önkormányzatának Bezerédj István-díja" adományozható 
annak, aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a megye társadalmi életének, 
közéletének, közigazgatásának szervezése és irányítása, a megye társadalmának 
humánszolgálati ellátása terén. 
 
(3) „Tolna Megye Önkormányzatának Babits Mihály-díja" adományozható annak, 
aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a megye kulturális, irodalmi-
művészeti életében alkotó- és előadóművészi tevékenységével, kritikai és feltáró 
munkájával. 
 
(4) „Tolna Megye Önkormányzatának Beszédes József-díja" adományozható 
annak, aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a megye gazdasági életében, 
alkotó és kutató műszaki, agrár, kommunális, területfejlesztési és környezetvédelmi 
tevékenység, alkalmazott tudományok körében végzett munka terén. 
 
(5) „Tolna Megye Önkormányzatának Sipos Márton-díja" adományozható annak, 
aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a megye versenysportjában, 
testnevelési, szabadidős és diáksport, turisztikai és természetjáró tevékenységében. 
 
(6) „Tolna Megye Közszolgálatáért" díj adományozható annak, aki az (1) 
bekezdés szerinti érdemeket szerzett közigazgatási tevékenységben, vagy a megye 
lakosságát szolgáló intézményi ellátás terén.   
 
(7) „Tolna Megyéért" kitüntető díj adományozható annak, aki az (1) bekezdés 
szerinti érdemeket szerzett a megye általános felemelkedése érdekében országos 
vagy nemzetközi figyelmet érdemlő tevékenységével.  
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Az Elnök által adományozható Elnöki Elismerések adományozásának feltételei 
 

4. § 
 
(1) Az Év Tolna Megyei Újságírója elismerés adományozható annak, aki Tolna 
megyében végez kiemelkedő, magas színvonalú újságírói, fotoriporteri, televíziós és 
rádiós szerkesztői, operatőri munkát, aki széleskörű és hiteles tudósításaival 
szolgálja a tájékoztatást. 
 
(2) Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete elismerés adományozható a megyében 
tevékenykedő, kiemelkedő munkát végző civil szervezeteknek. 
 
(3)  Bazsonyi Arany Mecénás díj adományozható a megyei civil szférát 
magánvagyonból anyagilag támogató vállalkozások, magánszemélyek számára. 
 
(4) Érték díj adományozható – a Tolna Megyei Értéktár Bizottság javaslatának 
figyelembe vételével - azon közösségnek, amely kiemelkedő értékgyűjtő, értékőrző 
és értékmentő tevékenységet folytat. 
 
(5) Tolnaikum megnevezéssel megkülönböztető minősítés adható – a Tolna 
Megyei Értéktár Bizottság javaslatának figyelembe vételével - a Tolna Megyei 
Értéktárba felvett megyei értékek köréből a legkiemelkedőbb értékeknek. 
 
(6) Tolna Megye Közbiztonságáért díj adományozható annak a rendőrnek, 
katasztrófavédelmi szakembernek, polgárőrnek, civil szervezetnek vagy 
magánszemélynek, aki kiemelkedő tevékenységével szolgálja a megye biztonságát. 
 
(7) Tolna Megye Talentuma díj adományozható országos és megyei versenyeken 
kimagasló eredményt elért diákoknak.  
 
(8) Létay Menyhért díj adható olyan pedagógusnak, aki kiemelkedő 
tehetséggondozói tevékenységet végez. 
 
(9) Tolna Megye Legjobb Sportolója díj adományozható országos és megyei 
sportversenyeken kimagasló eredményt elért sportolóknak. 
 

A Közgyűlés által adományozható kitüntető díjak részletezése 
 

5. § 
  

(1) A kitüntetések adományozása során a kitüntetettek számára oklevelet, 
emlékplakettet 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) Az emlékplakett művészi kivitelű, körlap alakú, egyoldalas bronzplakett. A 
plaketten az 1. § (1) bekezdésének a)-d) pontjai szerinti kitüntető díjak esetében a díj 
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nevét adó személyiség portréja látható, neve, valamint születési és halálozási 
évszáma olvasható, az 1. § (2) bekezdése és a (3) bekezdése szerinti kitüntető díj 
esetében a megye címere szerepel körülötte a kitüntető díj elnevezésével.   
 
(4) A kitüntető díjhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összege az 1. § (1) és (3) 
bekezdései szerinti kitüntető díjak esetében 200.000,- Ft, az 1. § (2) bekezdése 
szerinti kitüntető díj esetében pedig 100.000,- Ft.   
 
(5) A több egyén között megosztva kiadott díjjal egyénenként oklevél és 
emlékplakett adandó, a díjazottak között a (4) bekezdés szerinti pénzjutalom 
összege egyenlő arányban osztandó meg. 
 
(6) A közösség részére kiadott díjjal a közösségnek szóló egy oklevél és egy 
emlékplakett, valamint a (6) bekezdés szerinti egyösszegű osztatlan pénzjutalom 
adandó. 
 

Az Elnök által adományozható Elnöki Elismerések részletezése 
 

6. § 
 
Az Elnök által adományozható Elnöki Elismerések adományozása során az Elnöki 
Elismerésben részesültek számára legalább elismerő oklevelet kell átadni. 
 

A Közgyűlés által adományozható kitüntető díjak adományozásának rendje 
  

7. § 
  

(1) A kitüntető díjakat a Megyei Közgyűlés adományozza. 
 
(2) A kitüntető díjak: 
a) egyéneknek, 
b) közösségeknek kollektív díjként, illetve  
c) több egyénnek megosztva 
egyaránt adományozhatók. 
 
(3) A díjak adományozására javaslatot tehetnek: 
a) a Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai, bizottságai és főjegyzője, 
b) Tolna megye országgyűlési képviselői, 
c) a Tolna megye közigazgatási területén működő települési önkormányzatok 
képviselő-testületei, polgármesterei, 
d) a megye területén működő, a megye lakossága számára közszolgáltatást 
nyújtó intézmények,  
e) a kitüntető díjak szerinti szakterületek megyei szintű szakmai és társadalmi 
szervezetei.   
 
(4) A javaslatokat minden évben április 30-áig kell a Közgyűlés elnökének 
megküldeni. A javaslattételnek tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt, valamint a 
javaslatot tevő nevét, azonosító adatait, elérhetőségét, a javaslatot és a javasolt 
kitüntetés megnevezését. Az indokolásban ki kell térni a javasolt személy eddigi 
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szakmai életútjára, csoportok, szervezetek, intézmények tevékenységére, kiemelve 
azt a rendkívüli teljesítményt vagy kimagasló eredményt, amely a kitüntető címet, 
díjat vagy elismerést megalapozza. 
 
(5) A javaslatokat a Közgyűlés állandó bizottságainak elnökeiből álló bíráló 
bizottság, mint ideiglenes bizottság véleményezi. A bíráló bizottság elnöke a 
Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottságának elnöke.   
 
(6) A kitüntető díjak odaítélésére a bíráló bizottság véleményét megismerve a 
Közgyűlés elnöke tesz javaslatot a Közgyűlés számára. 
 
(7) A kitüntető díjak odaítéléséről a Közgyűlés dönt. 
 
(8) Az 1. § (1) bekezdés és az 1. § (3) bekezdés szerinti kitüntető díjakból 
díjanként évente egy adható. Az 1. § (2) bekezdésének szerinti díjból évente 2 
adható.   
 
(9) A közösségnek kollektív díjként adott, illetve a több egyénnek megosztva 
adományozott kitüntető díj egy díjnak minősül. 
 
(10) A díjak adományozásának időpontja a Megyenapra figyelemmel minden év 
szeptember 1-je.   
 
(11) A Közgyűlés a díjak átadására a Közgyűlés elnökét hatalmazza fel. 
 
(12) A díjakat ünnepélyes keretek között, lehetőleg széles nyilvánosság előtt, a 
Közgyűlés ülésén kell átadni. 
  
(13) A kitüntetettekről a Megyei Önkormányzat Hivatalában nyilvántartást kell 
vezetni, amely tartalmazza a 3. § (2) bekezdése szerinti adatokat, valamint a 
pénzjutalom összegét. 
  

A Közgyűlés által adományozható kitüntető díjak visszavonásának rendje 
 

8. §  
  

(1) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné vált. 
Érdemtelen a kitüntetésre különösen az, akit bűncselekmény miatt jogerősen 
elítéltek. 
 
(2) A kitüntető díjak visszavonására azok kezdeményezhetik, akik az 
adományozás kezdeményezésére jogosultak. 
 
(3) A visszavonásról a Közgyűlés elnökének javaslata alapján a Megyei 
Közgyűlés dönt, a bíráló bizottság véleményének kikérését követően. 
 
(4) A visszavonást elrendelő döntés esetén a Közgyűlés gondoskodik a kitüntető 
díjhoz adományozott oklevél és emlékplakett bevonásáról. 
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Záró rendelkezések 
  

9. § 
  

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2017. 
évben folyamatban lévő adományozások során alkalmazni kell. 
  
(2) Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról 
és adományozásáról szóló 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete.  

 

 

 
  Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
               a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
E rendelet 2017. február 10. napján 12.00 órakor kihirdetésre került.  
 
Szekszárd, 2017. február 10.       
 

dr. Gábor Ferenc 
             megyei főjegyző 



 INDOKOLÁS 
A Tolna Megyei Önkormányzat  

kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 
önkormányzati rendelethez 

 
Általános indokolás 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 42. § 3. 
pontjában a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe utalja a megyei kitüntető díjak 
és elismerő címek alapítását, s ezzel egyidejűleg adományozását. A Közgyűlés 
1993-ban alkotott rendeletében szabályozta a megyei kitüntető díjakat és 
elismeréseket, valamint adományozásuk részletes szabályait. A Közgyűlés 
vonatkozó, 8/1993. (VII.4.) önkormányzati rendeletének legutóbbi, 2015. évben 
történt módosítása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások indokolttá tették 
ezen rendelet felülvizsgálatát.  
 

Részletes indokolás 
 

1. § 
 

Az odaítélhető kitüntető díjak tekintetében annyi a változás, hogy a korábban 4 fő 
részére adható „Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője”, és két főnek adományozható 
„Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja” elismerések helyett ezután „Tolna Megye 
Közszolgálatáért díj” lesz adható egy fő köztisztviselőnek, és további egy fő 
közalkalmazottnak. 
 

2. § 
 
A rendeletben felsorolásra kerülnek a Megyei Közgyűlés elnöke által adományozható 
Elnöki Elismerések.  

 
3. § 

 
A kitüntető díjak adományozásának feltételei nem változnak.  
 

4. § 
 
A rendelet kiegészítésre kerül a Megyei Közgyűlés elnöke által adományozható 
Elnöki Elismerések odaítélésének feltételeivel. 

 
5. § 

 
A kitüntető díjak, azaz az oklevél, az emlékplakett leírása, valamint a pénzjutalom 
összege nem változik. 
 

6. § 
 
Az Elnöki Elismerések adományozása esetén legalább elismerő oklevél kerül 
átadásra. 

7. § 



 
A kitüntető díjak adományozásának rendjére vonatkozóan a rendelet rögzíti, hogy a 
felterjesztett javaslatokat a Közgyűlés állandó bizottságainak elnökeiből álló bíráló 
bizottság véleményezi. A bíráló bizottság egy ideiglenes bizottság, amelynek elnöke 
a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke. Korábban a javaslatokat véleményező bíráló 
bizottság tagjait és elnökét évente a Közgyűlés választotta meg. 
Az Elnöki Elismerések adományozásának rendjére vonatkozó szabályok külön elnöki 
utasításban kerülnek megfogalmazásra. 

 
8. § 

 
A kitüntető díjak visszavonásának rendje a korábbihoz hasonló módon kerül 
szabályozásra. Érdemtelenné különösen az válik a kitüntetésre, akit bűncselekmény 
miatt jogerősen elítéltek. 

 
9. § 

 
A módosítások nagy számára tekintettel indokolt a korábbi rendelet hatályon kívül 
helyezése és egy új rendelet megalkotása. 

 
 

 



 
                                        ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
 
A tervezett jogszabály várható következményei különösen: 
 
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet módosításának mérhető társadalmi, gazdasági hatásai nem lesznek.  
A rendelet költségvetési kihatással nem jár, mivel új díj alapítására nem kerül sor. 
 
b) Környezeti, egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. 
 
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
A módosítással nem várható az adminisztratív terhek növekedése.  
 
d) Egyéb hatása: Nincs. 
 
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet megalkotására a változások átvezetése miatt van szükség.  
 
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
Szekszárd, 2017. január 26. 
 
 

 
 dr. Gábor Ferenc 
   megyei főjegyző 

 


