
 

 

 

 A MOTESZ-díj alapító okirata 

 

 

 

 

 1./ Az elismerés elnevezése: MOTESZ-díj 

  A MOTESZ-díj oklevélből és plakettből áll. 

 

2./ Az alapítás célja, hogy a MOTESZ kitüntesse kiemelkedő munkát végző  

 társadalmi aktivistáit, akik tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a 

Szövetség  fejlődéséhez, illetőleg működéséhez. 

 

3./ Az elismerésben részesíthetők köre: MOTESZ-díjban részesíthető az a 

büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki legalább 5 éve tagja a MOTESZ 

valamely tagegyesületének.  Kivételes alkalmak esetén nem magyar 

állampolgár is részesíthető MOTESZ-díjban. 

 

 4./  Az adományozás feltételei: a díjat az a  társadalmi munkát végző MOTESZ-tag 

kaphatja, aki a tagegyesületek közötti együttműködés, a Szövetség egészének 

formálása és fejlődése érdekében több éven keresztül kiemelkedő munkát 

végzett, és aki a 3./ pontban foglalt feltételeknek megfelel. Nem magyar 

állampolgár részére a díj adományozásának feltételei: a díjat olyan személy 

kaphatja, aki kiemelkedően sokat tett a MOTESZ két- vagy többoldalú 

nemzetközi kapcsolatainak építése, fejlesztése, a Szövetség nemzetközi 

elismertségének növelése érdekében, és tevékenységével jelentősen elősegítette 

a MOTESZ külföldi szervezetekkel kialakított együttműködésének 

eredményességét. 

 

5./ Az adományozásra jogosult szerv: A díj odaítéléséről az Elnökség által felkért 

5 tagú ad-hoc bizottság javaslata alapján a Szövetségi Tanács dönt. 

 

6./ Személyi javaslatot tehetnek: 

    

 a MOTESZ tagtársaságok, illetve tagegyesületek, 

 a MOTESZ elnökségének tagjai testületileg vagy személyükben 

 

A javaslatokat a MOTESZ elnökségéhez címezve kell elküldeni a Szövetség 

Hivatalához. 

 

7./ Az adományozás periódusa: a díjat évente egy alkalommal lehet odaítélni. A 

díjban évente két személy részesíthető. Különleges körülmények esetén a 

szokásostól eltérő számban, de legfeljebb 3 személy részére adományozható a 

díj. Átadására minden évben, a Szövetségi Tanács tárgyévi utolsó ülésén kerül 

sor. 

 

8./ A plakett formai leírása: a plakett 135 mm átmérőjű kör, előlapján 

domborszerűen megmunkált két kéz közé zárt kígyó és lángnyelv (Borbás Tibor 



szobrászművész alkotása). Hátlapján köralakban bevésve az alapító szövetség 

neve. A felső félkörben  vízszintes bevéséssel a díj neve és alapítási éve, az alsó 

           félkörben a kitüntetett neve és az adományozás éve látható. 

 

 

 

 

Módosította: a MOTESZ  2013. november 6-i Szövetségi Tanácsülésének  határozata. 

 

 

 

Budapest, 2013. november 6. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Poór Gyula 

a MOTESZ elnöke 

 


