
 

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Irodája a 2018. május 25-től hatályos 2016/679 EU Rendeletnek eleget tett. 
  

  

 

A Pedagógusok Szakszervezete 

Kitüntetési szabályzata 

A Pedagógusok Szakszervezete az érdekvédelem területén kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére hozta 

létre az alábbi szabályzatát. 

I. Általános elvek, rendelkezések 

E szabályzat elsősorban a kitüntetések adományozásával kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdéseket rendezi. 

A kitüntetendők, az elismerésre javasoltak kiválasztása olyan szakszervezeti tisztségviselők, aktivisták, 

közösségek köréből történjék, akik céljaink elérésében jelentős érdemeket szereztek, akik eredményes, 

környezetük által is elismert tevékenységet folytatnak. 

Elismerésben részesíthetők továbbá a nevelési-oktatási intézmények fenntartói és más társadalmi szervezetek is, 

amelyek jelentősen és tartósan segítik szakszervezetünk tevékenységét. 

A központi keret kitüntetéseit a megyei PSZ-szervezetek valamint a PSZ országos tagozatainak felterjesztése, 

javaslata alapján a PSZ Ügyvivő Testülete ítéli oda. 

A megyei keret felhasználásáról a PSZ megyei szervezetei döntenek. 

II. A Pedagógusok Szakszervezete kitüntetései 

1. Eötvös József - emlékérem 

Az Eötvös József-emlékérem kitüntetésben részesítés célja a pedagógus-szakszervezeti mozgalomban az átlagon 

felüli teljesítmény, a folyamatosan végzett kimagasló színvonalú mozgalmi munka elismerése és további 

ösztönzése.  

Az Eötvös József-emlékérem kitüntetés fokozatai: bronz, ezüst, arany, gyémánt, vas. 

a) Az odaítélésnél a fokozatosság elvét kell érvényre juttatni, de ettől rendkívüli esetben el lehet térni. Azonos 

fokozatú kitüntetést ugyanaz a személy többször is megkaphat. 

b) A mozgalomban kiemelkedően eredményesen dolgozók 

- első lépésként az Eötvös József-emlékérem bronz fokozat, 

- legalább 8 év után ezüst fokozat, 

- legalább 15 év után arany fokozat, 

- legalább 20 év után gyémánt fokozat, 

- legalább 25 éves tisztségviselői múlttal rendelkező személyek, elsősorban a tisztségről való leköszönésük 

alkalmából vas fokozat kitüntetésben részesülhetnek. 

c) Az Eötvös József-emlékérem kitüntetésre való felterjesztésének határideje: minden év április 15. 

d) Az Eötvös József-emlékérmeket ünnepélyes keretek között, lehetőleg PSZ-rendezvényen kell átadni, 

elsősorban 
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- a pedagógusok napjához (június első vasárnapját megelőző vagy azt követő hét), 

- szakszervezeti eseményekhez, 

- születési évfordulókhoz, 

- tisztségviselői munka értékeléséhez, a tisztségről való leköszönéshez kapcsolódva. 

2. Elnökségi dicséret 

A kitüntetésben részesítés célja kifejezetten az országos szinten végzett érdekvédelmi munka elismerése. 

3. Eötvös József-emlékplakett 

Az Eötvös József-emlékplakett kitüntetést nevelési-oktatási intézmények fenntartói és szakszervezeti kollektívák 

kapják erkölcsi elismerésként, a köszönet kifejezésére. 

3.1. A nevelési-oktatási intézmények fenntartói 

a) A felterjesztés és az odaítélés szempontjai:  

- a közoktatás feladat-ellátási kötelezettségének megszervezése, helyi igényeknek való megfelelése, 

- a szükséges költségvetési források biztosítása, zavartalan intézményfinanszírozás, 

- a fenntartói-szakmai irányítás színvonala, 

- az intézményvezetői kinevezéseknél a nevelőtestület véleményének figyelembevétele, 

- korrekt jogalkalmazás, törvényi előírások maximális betartása, 

- a helyi érdekegyeztetés folyamatos működtetése, a munkavállalói érdekek lehető legteljesebb figyelembevétele, 

- a nevelési-oktatási intézmények eredményes működésének, megfelelő személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítása, 

- a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók élet- és munkakörülményeinek helyi intézkedéssel való javítása 

(pl. lakástámogatás, helyi pótlék, nyugdíjpénztári támogatás stb.). 

b) A nevelési-oktatási intézmények fenntartóinak Eötvös József-emlékplakett kitüntetésre való felterjesztésének 

határideje: minden év április 15. 

c) Az átadás javasolt időpontja: a pedagógusok napjához, a tanév végéhez, illetve a helyi önkormányzatok 

napjához (szeptember 30.) kapcsolódóan. 

3.2. PSZ-szervezetek, testületek, nevelési-oktatási intézmények, kulturális és sportegyesületek 

a) A felterjesztés és az odaítélés szempontjai:  

- PSZ-szervezet, -testület esetében a szakszervezeti feladatok (érdekképviselet, tagszervezés, utánpótlás-nevelés, 

képzés stb.) eredményes ellátása, amennyiben az érdekeltségi területen a szervezettség eléri vagy meghaladja az 

50 %-ot; 
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- nevelési-oktatási intézményeknek jubileumi évfordulók, egyéb jelentős ünnepség alkalmából, ha az 

intézményben eredményesen dolgozó PSZ-alapszervezet működik, amelynek kellő befolyása van az intézmény 

kollektívájára, s a szervezettség eléri vagy meghaladja az 50 %-ot; 

- kórusok, klubok, egyesületek, más szervezetek a PSZ sikeres tevékenységéhez való hozzájárulás – pl. a PSZ 

rendezvényeinek támogatása, azokon való aktív részvétel –, tartósan eredményes együttműködés esetében 

kaphatják meg az emlékplakettet. 

b) A 3.2 pontban felsoroltak Eötvös József-emlékplakett kitüntetésre való felterjesztésének határideje: minden év 

április 15. 

c) Az átadás javasolt időpontja: a magyar közoktatás napjához (november 22.), illetve karácsonyhoz, a naptári év 

végéhez, valamint jubileumi évfordulóhoz, helyi ünnepséghez kapcsolódóan. 

4. A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetősége a kiemelkedő évfordulókra, találkozókra, egyéb 

alkalmakra – külön döntés alapján – érmet, plakettet, oklevelet, emléklapot, jelvényt stb. alapíthat. 

Ehhez kapcsolódóan helyi, területi elismerési formák (rendszeres vagy alkalmi) létesítése is lehetséges. Ennek 

szabályozását, valamint a kitüntetések felterjesztésének, odaítélésének módját a megfelelő szintű SZMSZ-ben 

kell rögzíteni. 

III. A kitüntetési gyakorlat szabályai 

1. Kitüntetésben részesíthetők száma  

a) Központi keret: 

- Eötvös József-emlékérem vas fokozat – 5 fő, évente,  

- Eötvös József-emlékérem gyémánt fokozat – 8 fő, évente,  

- Eötvös József-emlékérem arany fokozat – 20 fő, évente,  

- Elnökségi dicséret – 3 fő, évente,  

- Eötvös József-emlékplakett nevelési-oktatási intézmény fenntartóinak – 3-5 db évente, 

- Eötvös József-emlékplakett a 2.2. pontban felsoroltak részére – 5-7 db évente.  

b) A PSZ megyei szervezetei Eötvös József-emlékérem bronz - és ezüst fokozatú kitüntetéseket 

adományozhatnak, melyek számáról és átadásáról saját hatáskörben intézkednek. 

2. A kitüntetésekhez járó pénzjutalmak 

a) központi keret kitüntetései: 

- Eötvös József-emlékérem arany fokozat – 20 000 Ft 

- Eötvös József-emlékérem gyémánt fokozat – 25 000 Ft 

- Eötvös József-emlékérem vas fokozat – 30 000 Ft 

- Elnökségi dicséret – pénzjutalom nélküli erkölcsi elismerés 

- Eötvös József-emlékplakett – pénzjutalom nélküli erkölcsi elismerés 
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b) PSZ megyei szervezeteinek kitüntetései: 

- Eötvös József-emlékérem bronz fokozat – 10 000 Ft 

- Eötvös József-emlékérem ezüst fokozat – 15 000 Ft 

A kiosztásra kerülő érmek, plakettek előállításának költségeit és a pénzjutalmakat az adományozó szervezet 

biztosítja. 

3. A kitüntetettek megbecsüléséről, nevük nyilvánosságra hozásáról az érintett szakszervezeti testületben és a 

munkahelyükön, megfelelő módon kell gondoskodni. Ez a kitüntetés eredeti javaslattevőjének és a döntéshozó 

testületnek a feladata.  

Az Eötvös József-emlékéremmel kitüntetettek nevét – a szakszervezeti tisztség megjelölésével – az átadást 

követően a Pedagógusok Lapjában és a PSZ honlapján kell megjelentetni. Az adatok beküldéséről a javaslattevő 

szervezetnek kell gondoskodnia.  

A kitüntetettekről az adományozó szervezet nyilvántartást vezet.  

Az Eötvös József-emlékplakettel kitüntetett fenntartókat, közösségeket tevékenységük bemutatásával, 

méltatásával kell a Pedagógusok Lapjában és a PSZ honlapján közzétenni. 

4. A pedagógusképző intézmények által adományozott arany, gyémánt, vas és rubin diplomákkal együtt kerül 

átadásra az ezekhez kapcsolt szakszervezeti díszjelvény és emléklap.  

E kitüntető díszjelvényt lehetőleg az illetékes felsőoktatási intézménnyel közösen vagy helyben szervezett 

rendezvényen a diplomával együtt – ünnepélyes keretek között – az érintett tag PSZ-szervezetének vezetői adják 

át. A színes diplomákhoz adott díszjelvény és a PSZ-emléklap formájáról, tartalmáról, igénylésének rendjéről, 

költségviseléséről külön döntés rendelkezik. 

 

 

Érvényes 2020. január 20-tól a PSZ OV 14/2020/OV (I. 20.) számú határozata alapján 


