
Elismerő cím alapítása 

   

I. Fejezet 

1.§. Elismerő cím  

 

(1) A Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének 

Egyesülete a következő elismerő címet alapítja: „Az Év Segítő Hatósági Szakembere” 

 

- Oklevél jár az elismerésben részesülőnek, melyen szerepel az adományozás éve. 

-A díjazott az Oklevél mellé tárgyjutalomban is részesíthető. 

- A bírálatra az éves Közgyűlésen kerül sor 

 

(2) Az elismerésben részesülhet: 

Azon személy, aki  

- állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal szakembere, hatósági állatorvos, 

vagy élelmiszer-biztonsági felügyelő.  

- kellő szakmaisággal, de kellő emberbaráti, emberismereti, közösségi szellemben segíti 

a környezetét, a vállalkozni vágyót, aki ha kell, szakmai alapossággal lemeccseli a 

kollégák között is a félreértéseket, lehetőségeket. A Segítő Hatósági személy 

rugalmas, hagyományokat tisztelő hozzáállása nem veszélyezteti az élelmiszer 

biztonságot, de a sokszor egymásnak ellentmondó szabályozási környezet előírásait a 

lehetséges életszerű értelmezés keretei szerint, nem túlszigorítva (túlbiztosítva) kéri 

számon, az EU által is célként megfogalmazott hagyomány és rugalmasság elvén. 

Munkájukkal segítenek a fogyasztói igénnyel visszaélők, és a fogyasztókat 

ténylegesen nagymértékben veszélyeztetők kiszűrésében, ugyanakkor segítik a 

becsülettel tevékenykedni kívánókat, a hagyomány által már biztonságát bizonyított 

módokat, felesleges beruházásokkal nem terhelik, nem kergetik hitelcsapdába a 

termékelőállítókat. Célunk és célja egy társadalmilag és gazdaságilag (adójogilag is) 

fenntartható megélhetés biztosítása vidéken. 

 

II. Fejezet 

 

2.§. Az elismerő cím elnyerésének és odaítélésének szabályai 

 

(1) Adományozható cím száma: 

   2016-tól évente 1 db  

 

(2) A cím első alkalommal 2015. évben adományozható – kivételesen 2010-2014 évre 5 

cím. 

 

III.  Fejezet 

 

3.§. Javaslattétel 

 

(1) A cím adományozására javaslatot tehetnek:                                                           

  

- gazdálkodók, vállalkozók (természetes személyek) szövetkezetek, vállalkozások 

- szakmai szervezetek  

- érdekképviseleti szervezetek 

- tudományos, oktatási, kulturális, vidékfejlesztési szövetségek, egyesületek  



 

(2)Az ajánlattevők számára előre összeállított és jóváhagyott, az Egyesület logojával      

ellátott jelölő lapot kell a honlapon elérhetővé tenni /1. sz. mellélet/. 

 

(3)A jelölésre vonatkozó szempontok megadása alapján minden javaslattételre jogosult  

egy alkalommal, csak egy személyre tehet javaslatot.  

A megadott szempontok csak ajánlások, de kellő indokolás nélküli javaslat nem kerül  

elbírálásra /2. sz. melléklet/ 

 

(4)A jelölések összesítése alapján a legtöbb jelölést kapott jelöltekből alakul ki a jelöltek 

listája.  

(5)A jelölési procedúrát 2016-tól minden év január hónap utolsó hetében el kell indítani. 

A jelöléseknek 2016-tól március 15.-ig kell beérkeznie postai, vagy elektronikus úton, a 

felhívásban foglaltaknak megfelelően. 

 

 

4.§. Bírálat 

A jelölt-listán szereplő szakemberek közül a tíz legtöbb jelölést kapott személy közül 

választja ki az elismerésben részesülőt az Egyesület Elnöksége. 

A elnökségi tagjai és tisztségviselői szavazhatnak írásban az Elnök által elkészített névre 

szóló és sorszámozott szavazólapon, oly módon, hogy a tíz felsorolt nevet sorrendbe állítják 

/1-10/. 

 

Az értékelésnél a helyezések sorrendje a visszavonásra alkalmazandó körülmények kizárása 

után kerül megállapításra. 

 

IV. fejezet 

4. §. A díjak átadása 

  

A kitüntető oklevelet évente egy alkalommal ünnepélyes körülmények között adja át az 

Egyesület Elnöke. 

 

(1) Kitüntető elismerés 

 

 1. A kitüntető elismeréssel oklevél jár. 

 2. Az oklevélnek tartalmaznia kell: 

  - elismerés rövid indoklását, 

  - kitüntetett nevét,  

  - kiállítás helyét, idejét, a KISLÉPTÉK elnökének aláírását, 

  - pecsétjének és logójának lenyomatát. 

 

(2) A kitüntető díj visszavonása 

    a) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik, amennyiben  

vele szemben hivatalvesztést, illetve elbocsátást kimondó jogerős fegyelmi büntetés 

szabtak ki. 

b) A visszavonást a javaslattételre jogosult, továbbá a kitüntetett munkáltatója        

kezdeményezheti. A visszavonási javaslatról az elnöksége javaslata alapján a Közgyűlés 

dönt. 

c) Az elismerést tartalmazó okmányt vissza kell vonni, ha a birtokosát gazdasági    

bűncselekmény miatt jogerősen elítélték, közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltották. 



 

V. fejezet 

 

5. §. Vegyes záró rendelkezések 

 

(1) . A kitüntető díjak adományozásával járó előkészítő szervezési feladatokat az Kislépték 

elnöke, vagy általa meghatalmazott egyesületi tag látja el. 

(2)  A kitüntetettekről az Egyesület nyilvántartást vezet, beleegyezés esetén honlapján 

szerepelteti a kitüntetetteket.  

(3)  A kitüntető díjak adományozását és visszavonását az Egyesület honlapján közzé kell 

tenni. 

(4) Az első elismerés 2015-ös évben adható, és az elmúlt 5 év vonatkozásában, évente 1-1 

oklevéllel, megfelelő jelöltek esetén, május hó 30-ig beérkezett jelöltek közül.  

 

 Ezen szabályzatot a Kislépték 2015. Közgyűlése 6/2015 (IV.11.)számú Kgy. Határozatával 

elfogadta. 

 

Kecskemét, 2015. 04 hó 15 nap. 

 

 


