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BEOSZ KÖZÖSSÉGÉÉRT ÉREM 
SZABÁLYZAT 

 
 

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) elnöksége a 3/2022. 
(02. 23.) BEOSZ EH számú határozatával döntött a Szövetség közösségéért huzamosabb ídőn 
át, átlagot meghaladó, kiemelkedő, példaértékú tevékenységet kifejtő személyek részére 
adományozható elismerés alapításáról. 

I. Általános rendelkezések: 

a. Az elismerés alapításának célja: 

1 A Szövetség elnöksége el kívánja ismerni azon személyek kivételes tevékenységét, 
akik a közösség, a bajtársak és társaik érdekében hosszabb ideje, és/vagy jelenleg 
is aktív munkát végezve, meghatározó szerepet betöltve önzetlen szorgalommal, és 
kitartással tenni akarással aktívan végzik a Szövetség alapszabályában 
megfogalmazott célkitűzések szövetségi, régiói, helyi, tagszervezeti szintű 
megvalósulását, egyben példaképek a közösségek előtt. 

2 A Szövetség elnöksége el kívánja ismerni azon külföldi és hazai személyek 
önzetlen támogatását és tevékenységét, akik a tagsági viszonytól függetlenül, de a 
közösség és a bajtársak érdekénben hosszabb ideje, és/vagy jelenleg is aktív 
munkát végezve, támogatják a Szövetség tevékenységét a régiói, a helyi 
tagszervezeti közösségek munkáját és célkitűzéseit, egyben példaképek a 
közösségek előtt. 

b. Az elismerés megnevezése: BEOSZ Közösségéért Érem 

c. Az elismerés fokozatai: arany, ezüst, bronz.  

d. Az elismerés alapítója: a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöksége. 

e. Az elismerést megjelenítő kisplasztika leírása: a kisplasztika az első oldalán a Szövetség 
logóján körbe az alábbi feliratokkal: BEOSZ Közösségéért Érem, A HAZA MINDEN 
ELŐTT, BEOSZ, színük: arany, ezüst, bronz, a háromszög alakú szalag színe sötétkék, 
melynek hátoldalán hosszirányú speciális biztostű található 

f. Elismerésben részesülők száma: évente 12(arany) – 12(ezüst) – 15(bronz) db/fő. Az 
elismerés ugyanazon fokozata egy személy részére csak egy alkalommal adományozható. 

g. Az elismerés csak természetes személynek adható, posztumusz nem odaítélhető. 

h. Az elismerésre javasoltak köre:  

1 aki legalább 5 éve aktív tagja a Szövetség valamely testületének vagy 
tagszervezetének, a nyugállományú katonák érdekeit érintő, a katonai hagyományok 
ápolását felvállaló honvédségi nyugdíjas szervezet, kisközösség fenntartásának, 



kulturális szabadidejük szervezésének, ügyeik intézésének, érdekeik önzetlen 
képviseletének felvállalásában nyújtott jelentős teljesítményt,  

2 aki a Szövetség, valamint tagszervezetei célkitűzésének megvalósításában, a szervezet 
érdekében folyamatos önzetlen segítséget nyújtott.   

3 A fokozatok között minimum 2 év folyamatos kiemelkedő tevékenységnek el kell 
telnie.  

4 A fokozatok sorrendiségétől az elnökség külön döntése alapján el lehet térni. 

  II. Az adományozás rendje:  

a. Az elismerésre a Szövetség elnöke, elnökségének tagjai, a régiók vezetői, tagszövetségek 
elnökei, tagszervezeti vezetőségei tehetnek javaslatot, amelyet a régióvezető, tagszövetségi 
elnök véleményezése után kell megküldeni a a Szövetség elnökének címezve az elnökség 
részére, legalább 30 nappal az adományozó rendezvény előtt az 1. sz. melléklet szerinti 
„Javaslattételi lap elismerés odaítélésére” javaslati lapon.  

b Az operatív elnökség a beérkezett javaslatok alapján elvégzi a döntés közvetlen 
előkészítését, megteszi a végső, írásbeli javaslat Szövetség elnöksége elé terjesztését.   

   III. Az elismerési fokozat odaítélése, átadása:  

a. Az elismerés odaítélése: Az odaítélésről az operatív elnökség javaslata alapján a Szövetség 
elnöksége a fokozatok szerint külön-külön, személyenként egyszerű szótöbbséggel dönt.   

b. Az elismerés átadása: A Szövetség küldöttgyűlésekor, Katonanemzedékek Találkozóján, 
vagy az elnökség döntése alapján egyéb szövetségi vagy jubileumi rendezvényen. 

IV. Záró rendelkezések:  

a. Az elismerésben részesülők megörökítése: A kitüntetett(ek) nevét, az alapító hivatalos 
honlapján, és Facebook oldalán, valamint a Bajtársi Hírlevél időszaki kiadványban közzé kell 
tenni. Az elismertekről fokozatok szerinti bontásban a Szövetség irodáján külön nyilvántartást 
kell vezetni.  

b. Jogosultságok: Az elismerésben részesült személy élete végéig jogosult a megkapott 
fokozatot birtokolni. Az elismerés nem visszahívható, csak különleges esetben, 
bűncselekmény során méltatlanná váló elismert esetében az elnökség valamely tagjának 
javaslatára, az elnökség egyhangú döntése alapján.  

c. Nyilatkozatok és hozzájárulás: Az elismerésben részesült személy adatvédelmi 
nyilatkozatot, és egyéb a kitüntetés szabályaihoz tartozó hozzájárulást köteles tenni. A   
beérkezett javaslatok adatainak és a bizottság által vezetett nyilvántartások kezelése a 
Szövetség Adatkezelési szabályzata alapján történik. 

Budapest, 2023. február 23. 

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöksége 


