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A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért 
kitüntetésben, vagy más erkölcsi elismerésben részesülhet. 
A kitüntetés adományozásának módját a Vasutasok Szakszervezete Kitüntetési 
Szabályzata tartalmazza. 
 

I. 
 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ 
KITÜNTETÉSEK 

 
 

A) Személyeknek: 
 

1. "VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉÉRT" KITÜNTETÉS 
2. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ARANY JELVÉNY 
3. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ELISMERŐ OKLEVÉL 
4. "ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT DÍJ"  
5. „MAGYAR VASUTASÉRT” KITÜNTETÉS 
6. „VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉÉRT” POSZTUMUSZ    
    KITÜNTETÉS 

 
 
B) Alapszervezeteknek:  

 
VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ELNÖKSÉGE 

DICSÉRŐ OKLEVELE 
 
 
 

II. 
 

ÉVES SZINTEN FELHASZNÁLHATÓ KERET 
 
 
1) „Vasutasok Szakszervezetéért” Kitüntetés 3 db 
2) VSZ Arany Jelvény Kitüntetés   8 db    
3) VSZ Elismerő Oklevél Kitüntetés   (nincs keret) 
4) "Esélyegyenlőségért Díj"    1 db 
5) „Magyar Vasutasért” Kitüntetés   1 db      
6) „Vasutasok Szakszervezetéért” POSZTUMUSZ Kitüntetés (nincs keret) 
7) Vasutasok Szakszervezete Elnöksége Dicsérő Oklevele:  

maximum 3 db  
ebből:       1 db nyugdíjas alapszervezet részére. 
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III. 
 

A KITÜNTETÉSEK ODAÍTÉLÉSÉNEK ELVEI 
 
A szakszervezeti kitüntetéseket a Vasutasok Szakszervezete tagjai, választott 
tisztségviselői, valamint a Vasutasok Szakszervezeténél foglalkoztatottak 
tevékenységének elismerésére lehet felhasználni.  

 
A „Magyar Vasutasért” Kitüntetés adományozása nincs szakszervezeti tagsághoz 
kötve. 
A kitüntetések (2., 3.) legalább 60 %-át társadalmi tisztségviselő részére kell 
adományozni. 
A kitüntetés az adott funkcióban, beosztásban tartósan kiemelkedően végzett munka 
elismerését jelentse. 
 
A kitüntetések (1., 2., 3.) adományozásánál a fokozatosság elvét kötelező 
betartani. 
 
Az Arany Jelvény és az Elismerő Oklevél adományozása között minimum két évnek el 
kell telnie. Ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha a tisztségviselő nyugállományba 
kerül. 
A Vasutasok Szakszervezetéért kitüntetés és az Arany Jelvény kitüntetésének 
adományozása között minimum két évnek el kell telnie. Ettől abban az esetben lehet 
eltekinteni, ha a tisztségviselő nyugállományba kerül. 
 

 
„VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉÉRT” KITÜNTETÉS 

 
Kizárólag szakszervezeti életút elismerését jelenti. 
Egy tisztségviselő, szakszervezeti tag – értelemszerűen – csak egy alkalommal 
kaphatja meg. A fokozatosság elvét e kitüntetés adományozásánál is be kell tartani. 
(Elismerő Oklevél, Arany Jelvény).  
 
A „Vasutasok Szakszervezetéért” kitüntetéshez járó elismerés: díszoklevél és 
bruttó 150.000 Ft, mely összeg a központi költségvetést terheli. 
 
 

 
VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ARANY JELVÉNY KITÜNTETÉS 

 
Elsősorban a szakszervezeti életút elismerését jelenti. 
Egy tisztségviselő, - szakszervezeti tag - csak egy alkalommal kaphatja meg. 
Annak a tisztségviselőnek adható, aki minimum két választási ciklusban tartósan 
kiemelkedő, példamutató munkát végzett és rendelkezik Elismerő Oklevél 
kitüntetéssel. 
 
Fenti időtartamtól abban az esetben lehet eltérni, ha a tisztségviselő egy-egy VSZ által 
szervezett akcióban, vagy konkrét feladat végrehajtásában értékelhetően kiemelkedő 
eredményt ért el. 
Az Arany Jelvény előállítási költsége a VSZ központi költségvetését terheli. 
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VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ELISMERŐ OKLEVÉL KITÜNTETÉS 
 

Annak a tisztségviselőnek, (szakszervezeti tagnak) adományozható, aki minimum egy 
választási ciklus időtartama alatt tartósan kiemelkedő, példamutató munkát végzett. 
 
Ismételten is adható, de egy választási cikluson belül csak egy alkalommal, és a két 
Oklevél adományozása között minimum három évnek el kell telnie. 
 
Ettől az Elnökség egyetértésével el lehet térni, amennyiben a tisztségviselő egy-egy 
VSZ által szervezett akcióban, vagy konkrét feladat végrehajtásában értékelhetően 
kiemelkedő eredményt ért el. 
 
A középszervezetek Elismerő Oklevélre vonatkozó darabszám igényét évente az 
Arany Jelvény javaslatok megtételére meghatározott időpontig kell a Szervezetpolitikai 
Csoport részére megküldeni. Az Elismerő Oklevélben részesülőkről az illetékes 
középszervezet évente egyszer tájékoztatja a Szervezetpolitikai Csoportot. 
  
A VSZ Elismerő Oklevélhez járó anyagi elismerés: 

 
Tárgyjutalom, melynek értéke nem haladhatja meg a hatályos SZJA törvény által 
szabályozott adómentes határt. 
Az anyagi elismerés költsége a kitüntetést odaítélő szervezetet terheli.  
 

 
"ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT DÍJ" 

 
A kitüntetés annak a VSZ tisztségviselőnek (tagnak) adományozható, aki több éven át 
folyamatosan és következetesen dolgozik a nemek esélyegyenlőségének, az egyenlő 
bánásmódnak a gyakorlati érvényesüléséért az élet minden területén. 

 
A kitüntetéshez járó elismerés "Esélyegyenlőségért Díj" kitűző, melynek költsége a 
központi költségvetést terheli. 

 
 

„MAGYAR VASUTASÉRT” KITÜNTETÉS 
 
A Magyar Vasutasért kitüntetés annak a személynek adható, aki tartósan 
kiemelkedő munkát végzett szakszervezetünk lapja tartalmi és formai színvonalának, 
olvasottságának növelése érdekében. 
 
A kitüntetéshez 60.000.-Ft (bruttó) értékben emlék-tál és pénzjutalom jár, a VSZ 
központi költségvetése terhére. 
 
 

„VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉÉRT” POSZTUMUSZ KITÜNTETÉS 
 
A POSZTUMUSZ KITÜNTETÉS annak a tisztségviselőnek adható, aki: 

- aktív munkavállalói és tisztségviselői időszaka alatt hunyt el, és legalább egy 
választási ciklust már eltöltött valamilyen tisztségben, 

- tisztsége: alapszervezeti titkár, illetve ennél magasabb szintű testületben 
ellátott tisztség. 
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A kitüntetés díszoklevélből és bruttó 150.000.-Ft pénzügyi támogatásból áll, a VSZ 
központi költségvetése terhére. 
 
A kitüntetést az elhunyt közvetlen hozzátartozói az alábbi sorrendben vehetik át: 
 
1) Az elhunyt túlélő házastársa, élettársa. 
2) Túlélő házastárs, élettárs hiányában az elhunyt gyermekei, egyenlő arányban. 
3) Gyermek hiányában az elhunyt szülői, egyenlő arányban. 
4) Szülők hiányában az elhunyt örökösei. 
 
A pénzügyi támogatás – a 4. pontban foglaltakat ide nem értve - nem képezi a 
hagyaték részét. 
 
 

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ELNÖKSÉGE DICSÉRŐ OKLEVELE 
 
Tartósan példamutató munkát végző, a szervezettség alakulásában, valamint az 
érdekvédelmi munkában kiemelkedő eredményt elérő alapszervezet részére adható. 
Ismételten is adományozható, de a két kitüntetés között minimum hat évnek kell 
eltelnie. 
 
Az Oklevél mellé, az alapszervezet infrastruktúrájának fejlesztéséhez 100.000.-Ft 
értékben anyagi elismerés jár, mely összeg a központi költségvetést terheli. 
A nyugdíjas alapszervezet esetén el lehet tekinteni az infrastruktúra fejlesztés 
kritériumától. 

 
 

IV. 
 

JAVASLATTÉTEL ÉS A KITÜNTETÉSEK ODAÍTÉLÉSE 
 
 

1) „VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉÉRT„ KITÜNTETÉS 
2) „VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ARANY JELVÉNY” KITÜNTETÉS 
3) "ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT DÍJ" KITÜNTETÉS 
 
 
A kitüntetések (1-3) adományozása az Elnökség hatáskörébe tartozik. (döntés) 
 
A javaslatokat a VSZ Szervezetpolitikai Csoportja részére kell (meghatározott időre) 
megküldeni, az e célra rendszeresített nyomtatványon. 
 
Javaslat tételre jogosult személyek, szervezetek: 

  VSZ elnöke és alelnökei, 
  Területi Képviseletek, 
  Szakmai Képviseletek, Intéző Bizottságok, 
  Női Tagozat, 
  Ifjúsági Tagozat, 
  Országos Nyugdíjas Szervezet 
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A Területi Képviseletek, Szakmai Képviseletek, illetve Intéző Bizottságok közös 
javaslata szükséges azon tisztségviselők esetében, akik mindkét szervezetben 
tisztséget töltenek be (a javaslaton kettős aláírás szükséges). 
 
A Női Tagozat és az Ifjúsági Tagozat javaslatát a tisztségviselőt delegáló Területi 
Képviselettel, vagy Szakmai Képviselettel, illetve Intéző Bizottsággal kell egyeztetni (a 
javaslaton kettős aláírás szükséges). 
 
Egy-egy szervezet évente maximum két főt terjeszthet fel kitüntetésre, az 
odaítélés javasolt sorrendjének megfelelően. 
 

 
4) VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ELISMERŐ OKLEVÉL 
 
Az oklevél keretfelosztásáról döntésre jogosultak: 
 
Elnökség: a Területi Képviseletek részére, 

  az ONYSZ részére  
 
A Területi Képviseletek, valamint az ONYSZ hatáskörileg illetékes testülete az 
alapszervezetek részére (vagy a személy szerinti odaítélésről). 
 
A Szakmai Képviseletek, Intéző Bizottságok, a szakmai tagozatok, a Női Tagozat, 
valamint az Ifjúsági Tagozat javaslatát a javasolt tisztségviselő (szakszervezeti tag) 
munkahelye szerinti - kitüntetési keretszámmal rendelkező - középszervezet részére 
küldik meg. 
Az érintett középszervezet vezetője köteles a javaslatot a döntést hozó testülete elé 
terjeszteni, majd a döntésről a javaslattevőt tájékoztatni.  
 
 
5) „MAGYAR VASUTASÉRT” KITÜNTETÉS 
 
Adományozása az Elnökség hatáskörébe tartozik, a Magyar Vasutas főszerkesztője, 
illetve a lap felelős kiadója javaslata alapján. 
 
 
6) „VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉÉRT” POSZTUMUSZ KITÜNTETÉS 
 
A kitüntetést az Elnökség adományozza, a hatáskörileg illetékes Területi Képviselet és 
Szakmai Képviselet (Intéző Bizottság) együttes javaslata alapján. 
 
Javaslat tételi joga van továbbá a VSZ elnökének, alelnökeinek, a Női Tagozatnak, az 
Ifjúsági Tagozatnak és az Országos Nyugdíjas Szervezetnek. 
 

 
7) A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE DICSÉRŐ OKLEVÉL KITÜNTETÉS    
    alapszervezet részére történő odaítéléséről az Elnökség dönt. 
 
A kitüntetést az alapszervezetek az Elnökség által évente jóváhagyott "Pályázati 
kiírást" figyelembe véve megpályázhatják.  
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A pályázatokat a hatáskörileg illetékes területi képviselet, valamint az Országos 
Nyugdíjas Szervezet részére kell - megadott határidőre - megküldeni. 
Az alapszervezetek pályázatát a fentiekben felsorolt szervezetek hatáskörileg illetékes 
testületei bírálják el. 
A területi képviselet, valamint az ONYSZ illetékes testülete – több pályázat esetében 
– az odaítélés javasolt sorrendjének megjelölésével terjeszthet fel javaslatot a VSZ 
Szervezetpolitikai Csoportja részére. 
 
A javaslathoz minden esetben mellékelni kell a döntést hozó testület indoklással 
is ellátott határozatát, az alapszervezet pályázatát, valamint az érintett szakmai 
képviselet (intéző bizottság) véleményét. 

 
 

V. 
 

A KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSÁNAK IDŐPONTJA 
 
 

A vasutasok szakszervezete megalakulásának szeptemberi évfordulóján 
tartandó központi kitüntetési ünnepségen:  

 
  „VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉÉRT” KITÜNTETÉS  
   VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ARANY JELVÉNY KITÜNTETÉS 
        "ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT DÍJ" 
   VSZ ELNÖKSÉGE DICSÉRŐ OKLEVÉL KITÜNTETÉS 
  „MAGYAR VASUTASÉRT” KITÜNTETÉS 
 
   
Ettől csak az alábbi esetekben javasoljuk eltérni: 

- nyugállományba kerülés, 
- a szakszervezeti tisztségviselő 50., 70., 75. születésnapja, 

ha legalább 20 éven át dolgozott a szakszervezeti mozgalomban, 
- az 50., 60., vagy 70 évi szakszervezeti tagsági viszony esetén. 

 
 

VI. 
 

A KITÜNTETÉSEK VISSZAVONÁSA 
 
 

A Vasutasok Szakszervezete Elnöksége döntése alapján átadott kitüntetés 
visszavonására, abban az esetben kerül sor, amennyiben a kitüntetett magatartásával 
méltatlanná válik a Vasutasok Szakszervezete kitüntetésének viselésére. 
 
A kitüntetés visszavételéről – az Elnökségi döntést követően – a Vasutasok 
Szakszervezete Elnöke intézkedik. 
 
 
 

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
ELNÖKSÉGE 


