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1 Bevezetés

A  Magyar  Tartalékosok  Szövetsége  (a  továbbiakban:  MATASZ)  különböző  elismerési

formákat  alapított  a  Szövetségben,  vagy  a  Szövetségért  elismerésre  méltó  munkát  végző

személyek számára.

Az elismerések  formái  az alábbiak  lehetnek:  Magyar Tartalékosokért  Emlékérem,  Magyar

Tartalékosokért  Emlékkereszt,  Magyar  Tartalékosokért  Emlékcsillag,  mindhárom  arany,

ezüst, bronz fokozata, valamint tárgyjutalom és oklevél.

1.1 A szabályzat célja   

Rendszerbe foglalni a MATASZ elismerések formáit és a felterjesztések követelményeit, az

odaítélés folyamatát és az átadás rendjét.

A szabályzat egyben tartalmazza a MATASZ által javasolható HM, valamint magasabb szintű

állami elismerésekre, kitüntetésekre való felterjesztések rendjét.

1.2 Az elismerések adományozásának célja 

A  Szövetségben  nyújtott  átlagon  felüli  teljesítmény,  a  folyamatosan  végzett  kimagasló

színvonalú társadalmi munka elismerése és további ösztönzése. Huzamosabb időn keresztül a

területi,  helyi,  tagozati  szervezetekben  eredményesen  tevékenykedő  tagok,  választott

tisztségviselők,  illetve  a  MATASZ  tagokon  kívüli  személyek,  akik  aktívan  segítik,

támogatják, a különböző szervezeteket.  

1.3  A szabályzat hatálya 

 Kiterjed a MATASZ tagjaira, választott vezető tisztségviselőire.

 A szervezetben  tagként  nem szereplő belföldi  és  külföldi  támogató,  együttműködő

személyekre, szervezetekre, akik elismerésekor figyelembe lehet venni a viszonosság

elvét. 

3



Magyar Tartalékosok Szövetsége

1.4 A Szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai

1.4.1 A 2020.évi küldöttgyűlésen hozott 9/2020. (VII. 25) számú határozat.

1.4.2 Honvédelmi Minisztériumi elismerésre, kitüntetésre javaslattétel 

1.4.2.1 15/2013.  (VIII.  22.)  HM rendelet  a  honvédelmi  miniszter  és  a  Honvéd  Vezérkar

főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről 

1.4.3 Állami kitüntetésre javaslattétel jogszabályi háttere

1.4.3.1 A 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról,

valamint állami kitüntetéseiről

1.4.3.2 A 224/2014 (IX.4.) Korm. rendelet a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület

Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának

rendjéről 

 

1.5 Értelmező rendelkezések

A szabályozottság

Elismerést,  csak  jelen  szabályzatban  meghatározott  keretek  között  lehet  odaítélni,

adományozni.  Az elismerés odaítélése során, törekedni kell  arra, hogy a tagság és a

tisztségviselők  minden  rétege,  –  létszámarányának  megfelelően  részesüljön

elismerésben.

Megalapozottság

Minden elismerési fokozat, csak abban az esetben ítélhető oda és adható, ha az arra

érdemessé  vált  személy,  vagy  szervezet,  a  jelen  szabályzatban  meghatározott

feltételeknek megfelel. A döntéseket ezért, körültekintő és felelősségteljes módon, egy

elemző és értékelő tevékenységnek kell megelőznie.

Fokozatosság

Az egyes elismerési formák, jelen szabályzatban történt felsorolása – a szabályzatban

megfogalmazott kivételektől eltekintve – egyúttal, az elismerések egymásutániságát is
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jelenti. Így azok odaítélésénél, a sorrendiségre, és a fokozatosságra is, figyelemmel kell

lenni.

Időszerűség

Az  elismerések  odaítélésénél,  a  kampányjelleget  kerülni  kell.  Az  egyes  fokozatok

odaítélése  közt,  lehetőleg  teljen  el  3  év.  Ez  azonban  nem lehet  korlátja,  megfelelő

indokok esetén – a gyakoribb elismerésnek. 

Ünnepélyesség

Biztosítani kell, hogy az elismerések átadása, – költségkímélő módon, ugyan-akkor –

ünnepélyes keretek között történjen, országos, vagy megyei ünnepségeken.

Visszavonhatóság

Minden  elismerési  fokozat  visszavonható,  ha  a  kitüntetett  az  odaítélést  követően

tevékenységével,  magatartásával  méltatlanná  vált,  az  elismerés  további  viselésére.  A

visszavonásra, csak abban az esetben kerülhet sor, ha a fegyelmi bizottság,  fegyelmi

intézkedést alkalmazott, illetve határozatot hozott.

1.6  Az elismerés feltételei

A MATASZ tagjai  közül  azok  részesülhetnek  a  szabályzatban  leírt  bármelyik  elismerési

formában, akik:

 Folyamatos  és  rendezett  tagsági  viszonnyal  rendelkeznek.  (Ilyennek  tekintendő  a

szabályos módon történő tagsági viszony szüneteltetésének időszaka is.)

 A szövetség érdekében, huzamosabb időn keresztül, kimagasló és eredményes munkát

végeznek.

 A szövetség céljai  és feladatai  megvalósítása,  támogatása  érdekében,  átlagon felüli

teljesítményt nyújtanak. 

 Akiknek  a  MATASZ,  a  szövetség  tevékenységét  segítő,  támogató  munkáját  a

legmagasabb szinten kívánja elismerni.

2 A szabályzat tartalma
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2.1  A MATASZ elismerési formái

„A Magyar Tartalékosokért Emlékérem” bronz fokozata.

„A Magyar Tartalékosokért Emlékérem” ezüst fokozata.

„A Magyar Tartalékosokért Emlékérem” arany fokozata.

„A Magyar Tartalékosokért Emlékkereszt” bronz fokozata.

„A Magyar Tartalékosokért Emlékkereszt” ezüst fokozata.

„A Magyar Tartalékosokért Emlékkereszt” arany fokozata.

„A Magyar Tartalékosokért Emlékcsillag” bronz fokozata

„A Magyar Tartalékosokért Emlékcsillag” ezüst fokozata

„A Magyar Tartalékosokért Emlékcsillag” arany fokozata

2.2 Elismerési formák leírása
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2.2.1 MAGYAR TARTALÉKOSOKÉRT EMLÉKÉREM

2.2.2 MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE EMLÉKKERESZTJE

Leírása:  A  keskeny,  piros  színű  csíkkal  díszített,  a

középpontja felé keskenyedő sávú 35,0 mm-es kereszt, szárai

közt  a  középmezejének  előlapján,  a  festett  15  mm-es  fém

pajzson, a  MATASZ embléma került  elhelyezésre.  Anyaga:

bronz. A különböző fokozatoknak megfelelően, arany, ezüst

bevonattal készülhet. Tartozéka: a szalagsáv. 

2.2.3

MAGYAR  TARTALÉKOSOK  SZÖVETSÉGE

EMLÉK CSILLAGA
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Leírása:  kerek  érme,  rajta  a  MATASZ

jelvény babérkoszorús keretben, éremtartó

szalag  háromszögletű,  nemzetiszínű

sávval. 

Anyaga:  bronz.  A  különböző

fokozatoknak  megfelelően,  arany,  ezüst

bevonattal készül. 



Magyar Tartalékosok Szövetsége

Leírása:  A  67,0  mm átmérőjű,  8  ágú  bordázott

csillag, amelyet, az erre az alapra szerelt, 35,0 mm

átmérőjű, domborított formájú, aranyozott körlap

és a MATASZ festett emblémája ékesít. 

 

Az aranyozott  körlap szélén körbefutó: „Magyar

Tartalékosok  Szövetsége”  felirat  látható.

Készülhet,  arany,  ezüst,  és  bronz  színben.

Hátoldalán  tűvel  rögzíthető.  Tartozéka:  a

szalagsáv

2.3 Az három elismerés odaítélésének fokozatai, tartalmi különbségei

2.3.1 A Magyar Tartalékosokért Emlékérem

A Magyar Tartalékosokért Emlékérem (a továbbiakban: Emlékérem) a MATASZ-ban végzett

munka magas színtű elismerésére hivatott.  Az elismerést az elnök adományozza mindazon

személyeknek,  akik  kimagasló  teljesítményt  nyújtottak  a  MATASZ  programok

végrehajtásában, illetve elismerésre méltó módon segítették elő e- programok megvalósulását.

Adományozására évente állami,  nemzeti ünnepeinken, mandátumok lejárta,  de legfőképp a

Tartalékosok  Napja  alkalmából  kerülhet  sor.  Javaslatot  az  országos  elnök,  az  országos

elnökség tagjai, illetve a területi, helyi, tagozati szervezetek elnökségei terjesztik az országos

elnökség elé.

A Magyar Tartalékosokért Emlékérem arany, ezüst és bronz fokozatban adományozható.

2.3.2 A Magyar Tartalékosokért Emlékkereszt

A Magyar  Tartalékosokért  Emlékkereszt  (a  továbbiakban:  Emlékkereszt)  a  MATASZ-ban

végzett munka második legmagasabb szintű elismerése. Az elismerést az elnök adományozza,

a MATASZ tagjainak, vezetőknek, fontosabb együttműködő partnereknek, illetve azoknak,

akiknek  magasabb  szinten  kívánja  elismerni  a  végzett  munkát.  Adományozható  a

Szövetségben  kiemelkedő  munkát  végzőknek,  akik  munkáját  már  korábban,  MATASZ

Tartalékosokért  Emlékérem arany fokozatával ismerték el.  Adományozására évente állami,

nemzeti  ünnepeinken,  mandátumok lejárta,  de legfőképp a Tartalékosok Napja alkalmából

kerül sor. Javaslatot az országos elnök, az országos elnökség tagjai, illetve a területi, helyi,
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tagozati szervezetek elnökségei terjesztik az országos elnökség elé. A Magyar Tartalékosokért

Emlékkereszt arany, ezüst és bronz fokozatban adományozható 

2.3.3 A Magyar Tartalékosokért Emlékcsillag

A  Magyar  Tartalékosokért  Emlékcsillag  (a  továbbiakban:  Emlékcsillag)  a  MATASZ-ban

végzett  munka,  legmagasabb  szintű  elismerése.  Az  elismerést  az  elnök  adományozza,

tagjainknak,  vezetőknek,  a  MATASZ legfontosabb  együttműködő  partnereinek.  Azoknak,

akiknek  a  legmagasabb  szinten  kívánja  elismerni  végzett  munkáját.  Adományozható  a

Magyar  Tartalékosok  Szövetségében  kiemelkedő  munkát  végzett  országos  elnökségi

tagoknak,  területi,  helyi,  tagozati  szervezetek  elnökeinek,  elnökségi  tagjainak,  kiemelkedő

munkát  végző  önkénteseknek.  A  nemzetközi  együttműködő  szervezetek  kiemelkedő

eredményességgel  dolgozó  elnökeinek,  elnökségi  tagjainak  a  nemzetközi  találkozók

alkalmával adományozható. 

Az elismerés adományozására évente, állami, nemzeti ünnepeinken, mandátumok lejárta, és a

Tartalékosok Napja alkalmából kerül sor. Javaslatot az országos elnök, az országos elnökség

tagjai, illetve a területi, helyi, tagozati szervezetek elnökségei terjesztik az országos elnökség

elé.

A Magyar Tartalékosokért Emlékcsillag arany, ezüst és bronz fokozatban adományozható.

3 Az elismerésre javasoltak köre

Az  elismerésre  javasoltak  kiválasztása  elsősorban  az  olyan  szervezeti  tisztségviselők,

aktivisták,  önkéntesek,  közösségek  köréből  történik,  akik  a  MATASZ  kitűzött  céljainak

elérésében,  feladatainak végrehajtásában jelentős  érdemeket  szereztek,  akik eredményes,  –

környezetük  által  is  elismert  –  tevékenységet  végeznek.  Javasolni  lehet  magánszemélyt,

valamint más a MATASZ-al együttműködő állami, önkormányzati, rendvédelmi, társadalmi

szervek, civil szervezetek olyan képviselőit, akik jelentősen és tartósan segítik, támogatják  a

Szövetség tevékenységét.

Az  elismerési  formák,  azoknak  a  személyeknek,  szervezeteknek  adományozható,  akik  a

Szövetség tagjaként, illetve külső segítőjeként tevékenykednek társadalmi megbízatásuknak,

önkéntes  vállalásaiknak  keretében.  Azok,  akik  a  Szövetség  feladatainak  sikeres  ellátása
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érdekében  önzetlen,  lelkiismeretes  és  kimagaslóan  színvonalas  munkát  végeznek,  illetve

kiemelkedő tevékenységet folytatnak.

Az elismerések elnyerésének feltétele a folyamatos és rendezett tagsági viszony.

A folyamatos és rendezett tagsági viszony tényének megállapítása szempontjából a Szövetség

tagnyilvántartásának  adatait  kell  hitelesnek  tekinteni.  A  szabályoknak  megfelelően

szüneteltetett tagsági viszony nem tekinthető kizáró oknak.

Személyeken  túlmenően  valamennyi  elismerés  szervezeteknek  is  adományozható.  A

szervezetek  lehetnek  a  Szövetség  tagjai,  de  a  Szövetségen  kívüli,  olyan  szervezetek  is,

amelyek  a  MATASZ  működéséhez,  rendezvényeihez,  jelentős,  vagy  állandó,  hatékony

személyi,  dologi, szervezési segítséget nyújtottak. 

Megkülönböztetett  figyelmet  kell  fordítani,  az  eredményes  munka  után  leköszönő

tisztségviselők,  aktivisták,  önkéntesek  elismerésére,  megbecsülésére,  munkásságuk

méltatására. A fokozatosság elvét betartva, leginkább olyan személyek kapják meg, az arany

fokozatú  elismeréseket  minden  elismerési  formánál,  akik  már  alacsonyabb  fokozattal

rendelkeznek. 

 

3.1 Az elismerésre történő felterjesztés

MATASZ tagok is terjeszthetnek fel elismerésre, kitüntetésre személyeket a területi,  helyi,

tagozati elnökségeknek, majd ugyanezen testületek az országos elnökségnek. 

3.1.1 MATASZ  elismerésekre  való  felterjesztések  beérkezési  határideje  MATASZ

Központba  

 Tartalékosok Napján (okt. 4.) átadandó MATASZ elismerésekre: július 1.

 Az állami, nemzeti ünnepek, valamint a Honvédelem Napja alkalmából soron kívüli

átadandó MATASZ elismerésekre: az ünnepek napja előtt 60 nappal.

3.2 Az átadás ideje:

 Az  elismeréseket  az  országos  elnök  adományozza  a  Tartalékosok  Napján,  soron  kívüli

esetekben  állami,  nemzeti  ünnepeinken,  valamint  MATASZ tisztségviselő  mandátumának

lejártakor.  Soron  kívüli  elismerés  átadható  külföldi  delegációkkal  való  találkozáskor,  a

delegáció valamely tagjának is. 

 Az adományozónak az elismerésekkel együtt a kísérő oklevelet is át kell adnia az elismert

személy vagy szervezet részére.
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3.3 Az elismerések adományozásának évi korlátja

Egy évben átadható Emlékérem

bronz emlékérem 80 db

ezüst emlékérem: 60 db

arany emlékérem: 40 db

Egy évben adható Emlékkereszt

bronz emlékkereszt: 60 db

ezüst emlékkereszt:40 db

arany emlékkereszt: 20 db

Egy évben adható Emlékcsillag

bronz emlékcsillag: 30 db 

ezüst emlékcsillag: 20 db

arany emlékcsillag: 10 db  

Két elismerés közötti várakozási idő:

- azonos elismerési formán belül, különböző fokozatra minimum 2 év

- különböző formák között minimum 3 év

- azonos elismerési  forma azonos fokozatában egy személy két alkalommal részesülhet,

kivéve  az  Emlékcsillag  elismerést,  amelynek  fokozataiban  minden  személy  csak  egy

alkalommal részesülhet.

4 MATASZ által felterjeszthető felsőbb szintű elismerések 

A  MATASZ  törekszik  arra,  hogy  a  kiemelkedő  tevékenységet  végző  tagjai,  szervezetei,

magánszemélyek  és  együttműködő  szervezetek  a  Honvédelmi  Minisztérium  által

adományozható  elismerésekben  és  kitüntetésekben,  valamint  más  felső  szintű  állami

elismerésekben, kitüntetésekben is részesülhessenek.

A honvédségi nyugállományú és nyugdíjas, valamint a Honvédség állományába nem  tartozó, a

Honvédség munkáját segítő személyek elismerésének lehetőségei: 

.

 ugyanazon személy azonos fokozatot legfeljebb két esetben kaphat,

 az  egymást  követő  adományozási  alkalmak  között  -  kivéve  a  rendkívüli  helytállás

eseteit - legalább 3 évnek el kell telnie,
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.

. 

4.1 Honvédelmi Minisztériumi kitüntetés

A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke (Magyar Honvédség parancsnoka) által

alapítható és adományozható elismerésekről külön rendelet intézkedik, melyből a MATASZ

tagjait az alábbi kategóriákra lehet felterjeszteni

4.1.1. Idézet a 15/2013. (VIII.22) HM rendeletből. III. FEJEZET 

4.1.1.1. Honvédelemért Kitüntető Cím (11. fejezet)

12.  §  (1)  A  Honvédelemért  Kitüntető  Cím  Babérkoszorúval  ékesített  és  I.,  II.  és  III.

fokozatban  huzamosabb  időn  át  végzett  kiemelkedő  szakmai  érdemeinek,  Honvédséget

támogató tevékenységének elismerésére 

a)  kormánytisztviselőknek,  közalkalmazottaknak  és  munkavállalóknak,  évente  összesen

legfeljebb 300 fő részére, 

b) a személyi állomány tagjának nem minősülő személyeknek, évente összesen legfeljebb 200

fő részére adományozható. 

(2) Ugyanazon személy részére 

a) a Honvédelemért Kitüntető Cím I., II. és III. azonos fokozata legfeljebb két alkalommal, 

b)  a  Honvédelemért  Kitüntető  Cím Babérkoszorúval  ékesített  fokozatban  egy alkalommal

adományozható.

4.1.1.2.  Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím (12 fejezet)

A Magyar  Hadisírgondozásért  Kitüntető  Cím arany,  ezüst  és  bronz  fokozatban  a  magyar

hadisírok,  hadi  emlékművek  és  kegyeleti  helyek ápolásának  és  gondozásának,  valamint  e

tevékenységek támogatásának elismerésére adományozható. 

(2) A Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím évente 

a) arany fokozatban legfeljebb 2 fő, 

b) ezüst fokozatban legfeljebb 3 fő, 

c) bronz fokozatban legfeljebb 4 fő részére adományozható. 

(3) A Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím azonos fokozata ugyanazon személy részére

legfeljebb két alkalommal adományozható. 
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4.1.1.3.  Aranykor Kitüntető Cím (13.fejezet)14.§(1)

Az  Aranykor  Kitüntető  Cím  arany,  ezüst  és  bronz  fokozatban  adományozható  a

nyugállományú  katonák  érdekeit  érintő  kiemelkedően  eredményes  munka  -  különösen  a

honvédségi  nyugdíjas  szervezetek,  kisközösségek  fenntartásának,  kulturális  szabadidejük

szervezésének, ügyeik intézésének, érdekeik önzetlen képviseletének felvállalásában nyújtott

jelentős teljesítmény - elismerésére nyugállományúak részére. 

(2) Az Aranykor Kitüntető Cím évente összesen legfeljebb 100 fő részére adományozható. 

A  fenti  elismerésekre,  kitüntetésekre  való  felterjesztésre  az  országos  elnök  jogosult  a

MATASZ  szervezetektől  beérkező  javaslatok  (  15/2013.  (VIII.  22.)  HM  rendelet  8  sz.

melléklete) alapján.

Felterjesztések beérkezési határideje a MATASZ Központba 150 nappal az adományozás

napja előtt!  

A  kitüntetések  adományozása alapvetően  állami  ünnepünkön  (augusztus  20-án),  nemzeti

Ünnepeinken (március 15-én és október 23-án), Honvédelem Napján (május 21-én), valamint

az Idősek Világnapján (október1-én) történik.

4.2 Magasabb szintű állami elismerés, kitüntetés

A magasabb szintű állami elismerések és kitüntetések adományozásának rendjét az alábbiak

tartalmazzák: 

A 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint

állami kitüntetéseiről, 

A 224/2014 (IX.4.) Korm. rendelet a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a

Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről 

Kivonat az indítványozáshoz:
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4.§ (1) Kitüntetés adományozására vonatkozó  indítványt elsődlegesen a kitüntetés  alapjául

szolgáló  tevékenység  szerinti  feladatkörrel  érintett  miniszternél (a  továbbiakban:

javaslattételre  jogosult)  lehet  megtenni  a  nemzeti  ünnepet  megelőző  legalább  150 nappal

beérkezően. A Bizottság részére megtett  indítványt a Bizottság haladéktalanul továbbítja a

javaslattételre jogosult részére.

Az indítvány beérkezési határideje az érintett minisztériumhoz: március  15-i  ünnep

esetén  október 17.,  augusztus  20-i  ünnep esetén  március  24.,  október  23-i  ünnep esetén

május 27.)

4.2.1 A felterjesztés hatásköre

 Felsőbb szintű állami elismerésre, kitüntetésre való felterjesztésre az országos elnök jogosult

a MATASZ szervezetektől beérkező javaslatok alapján.

4.2.2. Az állami elismerésre javasoltak köre

2.  §  Kitüntetésre  az  javasolható,  aki  kivételesen  magas  színvonalú  szakmai  munkája,

példaértékű tevékenysége, az általa nyújtott rendkívüli teljesítmény vagy kimagasló eredmény

révén,  illetve  más  módon  szerez  olyan  érdemet,  amely  a  Magyarország  címerének  és

zászlajának  használatáról,  valamint  állami  kitüntetéseiről  szóló  2011.  évi  CCII.  törvény

szerinti állami kitüntetésre meghatározott feltételnek megfelel (lásd törvény 14,16,17.§) 

5 Vegyes rendelkezések

A MATASZ területi (megyei/ fővárosi), helyi (járási/főváros kerületi), tagozati szervezeteitől

érkező, elismerésre vonatkozó javaslatokat az illetékes elnök terjeszti az országos elnökség

elé.

Az elismerésekre  a  javaslatot  csak írásban elektronikus  úton lehet  benyújtani  a  megfelelő

nyomtatványok kitöltésével. 

A javaslatokat bizalmasan kell kezelni.

Az elismerések adományozásáról az országos elnökség dönt.

Az elismerések odaítélésében nem vehetnek részt az elismeréssel érintett személyek, illetve,

akiktől a pártatlan véleményalkotás bármely okból nem várható el. 
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Egy  elismerési  fokozat,  ugyanannak  a  személynek,  illetve  szervezetnek  a  fentiek  szerint

többször is adományozható, de törekedni kell az elismerések fokozatos alkalmazására.

Amennyiben az adományozás  folyamata közben az érintett  személy ellen eljárás  indul,  az

eljárás lezárásáig az adományozást fel kell függeszteni.

Valamennyi elismerési forma, poszthumusz is adományozható. 

Az elismerésekről, a döntést meghozó országos elnökségi határozatok alapján, nyilvántartást

kell  vezetni  („Elismerések  Könyve.”).  A  Tagnyilvántartás  „Megjegyzés”  rovatában  is

rögzíteni kell, az alábbi adatokat:

 sorszám,

 a határozat száma,

 a határozat dátuma,

 az elismerés megnevezése,

 az adományozó szerv megnevezése,

 megjegyzés.

Az  átadott  elismerésekről,  a  tagság  széles  körét  tájékoztatni  kell  elsősorban  a  honlap

felhasználásával.

Az  elismerések  odaítélési  és  átadási  gyakorlatát  az  elnökségeknek  éves  beszámolóikban

értékelnie kell.

A  MATASZ  országos  elnöksége,  kiemelkedő  évfordulókra,  találkozókra,  egyéb  neves

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

alapíthat, adhat ki.

Jelen  szabályzatban  foglalt  elismerések  mellett,  a  területi,  helyi,  tagozati  szervezetek  az

országos  elnökség  jóváhagyásával  alapíthatnak  további  elismerési  formákat  (díszoklevél,

emlékplakett, emlékgyűrű, stb…). 

A MATASZ szervezetek  saját  hatáskörben  megvalósuló  elismerési  gyakorlata  nem állhat

ellentétben az országos gyakorlattal,  jelen szabályzat szövegével és szellemiségével.

A MATASZ Elismerési Szabályzatának kialakítását az új elismerési formákkal és elfogadását

az országos küldöttgyűlés 9/2020 (VII. 25.) határozata alapján az Elnökség hatáskörébe utalta.
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Az Elismerési Szabályzat 2021. 06. hó 01. napján lép hatályba. Ezzel, a 2010. április 15.-én

kiadott Elismerési Szabályzat hatályát veszti.

6 Mellékletek

1.számú melléklet:

Javaslat Magyar Tartalékos Szövetség elismerésre

2.számú melléklet:

Adatvédelmi nyilatkozat

3.számú melléklet:

Elismerési Adományozás útvonalterve
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MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE
ASSOCIATION OF HUNGARIAN RESERVISTS
Kerepesi út 29/b, H-1087 Budapest, HUNGARY 

Tel.: +36612365403 / Fax: +36612365101 Mob.: +36305250684
email: iroda1@matasz.com     mataszbp@gmail.com  

Javaslat
Magyar Tartalékos Szövetség elismerésre

1.  Szervezet megnevezése: Magyar Tartalékosok Szövetsége
Címe: 1087. Budapest, Kerepesi út 29/b 
Telefon/fax: +3612365403/HM fax: 25-038
e-mail: iroda1@matasz.com, mataszbp@gmail.com

2. Az elismerésre javasolt személy neve (rendfokozata): 
Állampolgársága (amennyiben nem magyar állampolgár):
Születési év, hó, nap: 
Anyja neve: 
Állandó (és ideiglenes) lakcíme:
Elérhetősége (telefon száma, e-mail címe) :

3. A jelölt  civil szervezetben betöltött funkciója (mióta tölti be): 

4. Milyen más civil szervezetben tölt be funkciót:

5. A javasolt személy munkahelye/szolgálati helye (ha nem nyugdíjas) és 
munkaköre:

6. A javaslat tárgya (a kért elismerési forma és fokozat megnevezése) :

7. Az elismerésének átadásának tervezett időpontja (milyen alkalomból kérik ):

8. Milyen érdem utáni elismerésben részesült korábban (adományozás évének 
feltüntetésével):

mailto:mataszbp@gmail.com
mailto:iroda1@matasz.com
mailto:mataszbp@gmail.com
mailto:iroda1@matasz.com


9. A javaslat indoklása :

   (részletes indoklás)

Javaslattevő:

…………………….. hely 202 . év…………. hónap……….nap.

……………………………………
szervezet

……………………………………
 elnök

Országos elnök záradéka.

TÁMOGATOM/NEM TÁMOGATOM!

Budapest, 202 . év………….hónap……….nap.

Széles Ernő ny. dandártábornok
            elnök

Ha a javasolt személy nem magyar állampolgár, kérem a javaslati laphoz csatolni az 
adott ország illetékesének hozzájárulását!



Adatvédelmi nyilatkozat

1.  Alulírott  hozzájárulok  ahhoz,  hogy  a…….....................................................................  MATASZ
elismerés  adományozásának  előkészítése  céljából  a  MATASZ  Központ,  a  természetes
személyazonosító  adataimat  (név,  születés  dátuma,  anyja  neve),  lakcím  adataimat,  valamint  az
adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat (a javaslat alapjául
szolgáló  tevékenység  leíró  adatai,  időtartama,  korábbi  elismerések  adományozásának  ténye  és
időpontja) a javaslattétel beérkezésének napjától számított 5 évig kezelje.

2. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a döntéshozó elnökség tagjai ezen adataimat megismerjék.

3. Hozzájárulok ahhoz is, hogy - elismerésben részesítésem esetén – az elismerés tényét és időpontját
a  MATASZ Központ  az  adományozás  időpontját  követően  legfeljebb  10  évig  vagy erre  irányuló
hozzájárulásom esetén visszavonásáig kezelje.

4.  Elismerésben  részesítésem  esetén  hozzájárulok  ahhoz,  hogy  nevem  a  MATASZ  honlapján
közzétételre kerüljön. Tudomásul veszem azt a tájékoztatást,  hogy az adatkezelés teljes időtartama
alatt élhetek az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben biztosított jogommal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz
való  jog),  továbbá  jogsérelem esetén bírósághoz,  panasszal  a  MATASZ Felügyelő Bizottságához,
valamint  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz  is  fordulhatok.

Kelt...................................................................

elismerésre javasolt aláírása



Elismerési adományozás útvonalterve

elektronikus
javaslati lap

előterjesztése
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formára

fokozatra
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Országos elnök
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elismerés, kitüntetés
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kitüntetés
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       Országos elnök
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elnökségi

döntéselőkészítés

Országos
elnöknek
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