A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG
KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA
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I.

Általános rendelkezések

1. A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) Alapszabályának 97.§ (1)
bekezdés gg) pontja értelmében az MKSZ Elnöksége dönt a „Magyar Kézilabdázásért
Emlékérem”, továbbá a „Török Bódog Életműdíj” odaítéléséről. Az Alapszabály 97.§ (1)
bekezdés hh) pontja szerint ugyancsak az Elnökség hatáskörébe tartozik a díjak, elismerések
és címek alapításáról és odaítéléséről, valamint megszüntetéséről és visszavonásáról szóló
döntés.
2. Az MKSZ Szervezeti- és Működési Szabályzata szerint az MKSZ által adományozható
kitüntetések:
a)
b)
c)
d)

Török Bódog Életműdíj,
Magyar Kézilabdázásért Emlékérem,
Elismerő Oklevél,
Jenővári István Díj.

3. Az MKSZ elnöksége jogosult az MKSZ Szervezeti- és Működési Szabályzatának, továbbá
jelen Szabályzat megfelelő módosításával a 2. pontban fel nem sorolt egyéb kitüntetéseket,
díjakat és más elismeréseket alapítani.
4. Annak érdekében, hogy a 2. pontban meghatározott kitüntetések feltételei, azok
adományozásának rendje egyértelmű és rögzített legyen, az MKSZ az alábbi szabályzatot
fogadja el.

II.

Török Bódog Életműdíj

5. A Török Bódog Életműdíj (a továbbiakban: Életműdíj) adományozásáról az MKSZ
elnöksége dönt.
6. Az Életműdíj 3 kategóriában kerül kiadásra:
a) Török Bódog Sportvezetői Életműdíj,
b) Török Bódog Edzői Életműdíj,
c) Török Bódog Kézilabdázói Életműdíj.
7. Az Életműdíj annak a természetes személynek adományozható, aki munkájával,
tevékenységével, eredményeivel jelentős érdemeket szerzett a kézilabda sportágban. Az
Életműdíj célja a kitüntetett személy kézilabdás életművének elismerése. Az Életműdíj az
MKSZ által adományozható legmagasabb fokozatú kitüntetés.
8. Az Életműdíjhoz pénzdíj, pénzjutalom átadása nem kapcsolódik, az Életműdíjat az MKSZ
által meghatározott formájú és minőségű plakett testesíti meg.
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9. A díjazott személyére javaslatot tehet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

bármely MKSZ elnökségi tag,
az MKSZ bármely bizottsága és albizottsága,
az MKSZ elnöke, operatív igazgatója, főtitkára, ezek helyettesei,
az NBI-es Kézilabda Liga,
az Amatőr Tanács,
a megyei (budapesti) kézilabda szövetségek.

10. Az MKSZ elnöksége a díjazottak személyéről az MKSZ éves rendes Küldöttgyűlését
megelőző utolsó elnökségi ülésén dönt. Ennek érdekében a döntést napirendjére tűző
elnökségi ülés napját megelőző legkésőbb 20. napon az Operatív Igazgató vagy helyettesei
írásban, elektronikus levélben javaslattételre felhívja a 9. pontban meghatározott
személyeket és szervezeti egységeket, akik személyi javaslatukat az elnökségi ülést
megelőző 5. napig jogosultak írásban leadni. Írásban leadott javaslatnak minősül az
elektronikus levélben leadott javaslat is. A kitüntetési javaslatot írásban indokolni kell.
11. Az Életműdíj mindhárom, 6. pontban meghatározott kategóriájában évente 1-1 személy
díjazható. Aki Életműdíjazásban részesült, az a díjazásától számított 10 évig újabb
Életműdíjat nem kaphat, még az Életműdíj más kategóriájában sem.
12. Az Életműdíj átadására az MKSZ éves rendes Küldöttgyűlésén kerül sor. Az Életműdíjat
az MKSZ Elnöke és az általa erre felkért személy(ek) adják át. Az Életműdíj átadásakor
fel kell olvasni vagy ki kell vetíteni a díjazott méltatását. A Küldöttgyűlésen át nem vett
Életműdíj más, ünnepélyes keretek között történő átadásáról az Operatív Igazgató köteles
gondoskodni.

III.

Magyar Kézilabdázásért Emlékérem

13. A Magyar Kézilabdásért Emlékérem (a továbbiakban: Emlékérem) adományozásáról az
MKSZ elnöksége dönt.
14. Az Emlékérem annak a természetes személynek adományozható, aki a kézilabda
sportágban több éven keresztül, játékosként, edzőként, sportvezetőként, egyéb
sportszakemberként, vagy a kézilabda sportághoz köthető tevékenysége keretében
jelentősen hozzájárult a kézilabda sportág működtetéséhez, fejlődéséhez, népszerűségének
növeléséhez. Az Emlékérem kézilabda sportágon kívüli személy részére is adományozható,
ha egyébként a jelen pontban meghatározott feltételek teljesülnek. Az Emlékérem az
MKSZ által adományozható második legmagasabb fokozatú kitüntetés.
15. Az Emlékéremhez pénzdíj, pénzjutalom átadása nem kapcsolódik, az Emlékérmet az
MKSZ által meghatározott formájú és minőségű plakett testesíti meg.
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16. A díjazott személyére javaslatot tehet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

bármely MKSZ elnökségi tag,
az MKSZ bármely bizottsága és albizottsága,
az MKSZ elnöke, operatív igazgatója, főtitkára, ezek helyettesei,
az NBI-es Kézilabda Liga,
az Amatőr Tanács,
a megyei (budapesti) kézilabda szövetségek.

17. Az MKSZ elnöksége a díjazottak személyéről az MKSZ éves rendes Küldöttgyűlését
megelőző utolsó elnökségi ülésén dönt. Ennek érdekében a döntést napirendjére tűző
elnökségi ülés napját megelőző legkésőbb 20. napon az Operatív Igazgató vagy helyettesei
írásban, elektronikus levélben javaslattételre felhívja a 9. pontban meghatározott
személyeket és szervezeti egységeket, akik személyi javaslatukat az elnökségi ülést
megelőző 5. napig jogosultak írásban leadni. Írásban leadott javaslatnak minősül az
elektronikus levélben leadott javaslat is. A kitüntetési javaslatot írásban indokolni kell.
18. Az Emlékérem évente legfeljebb 5 személy részére adományozható. Aki Emlékérem
díjazásban részesült, az a díjazásától számított 10 évig újabb Emlékérmet nem kaphat, de 5
év eltelével Életműdíjazásban részesülhet.
19. Az Emlékérem átadására az MKSZ éves rendes Küldöttgyűlésén kerül sor. Az Emlékérmet
az MKSZ Operatív igazgatója és az általa erre felkért személy(ek) adják át. Az Emlékérem
átadásakor fel kell olvasni vagy ki kell vetíteni a díjazott méltatását. A Küldöttgyűlésen át
nem vett Emlékérem más, ünnepélyes keretek között történő átadásáról az Operatív
Igazgató köteles gondoskodni.

IV.

Elismerő Oklevél

20. Az Elismerő Oklevél (a továbbiakban: Oklevél) adományozásáról az MKSZ elnöksége
dönt.
21. Az Oklevél annak a természetes személynek adományozható, aki a kézilabda sportágban
játékosként, edzőként, sportvezetőként, egyéb sportszakemberként, vagy a kézilabda
sportághoz köthető tevékenysége keretében hozzájárult a kézilabda sportág
működtetéséhez, fejlődéséhez, népszerűségének növeléséhez. Az Oklevél a kézilabda
sportágon kívüli személy részére is adományozható, ha egyébként a jelen pontban
meghatározott feltételek teljesülnek. Az Oklevél az MKSZ által adományozható harmadik
legmagasabb fokozatú kitüntetés.
22. Oklevél illeti meg az V. fejezet szerint Jenővári István Díjban részesülő sportoló törvényes
képviselőit, azzal, hogy az Oklevélre való jogosultságról nem az MKSZ elnöksége dönt,
hanem az arra való jogosultságot a Jenővári István Díj megállapítása automatikusan
létrehozza. A törvényes képviselőnek járó Oklevél esetében a 20., 24., 25., 27. pontok nem
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alkalmazhatóak, és a törvényes képviselőnek járó oklevél a 26. pontban megjelölt
személyek számába nem számít bele. Az Oklevél átadása a 34. pont szerint történik.
23. Az Oklevélhez pénzdíj, pénzjutalom átadása nem kapcsolódik, az Oklevelet az MKSZ által
meghatározott formájú és minőségű papír alapú elismerő okirat testesíti meg.
24. A díjazott személyére javaslatot tehet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

bármely MKSZ elnökségi tag,
az MKSZ bármely bizottsága és albizottsága,
az MKSZ elnöke, operatív igazgatója, főtitkára, ezek helyettesei,
az NBI-es Kézilabda Liga,
az Amatőr Tanács,
a megyei (budapesti) kézilabda szövetségek.

25. Az MKSZ elnöksége a díjazottak személyéről az MKSZ éves rendes Küldöttgyűlését
megelőző utolsó elnökségi ülésén dönt. Ennek érdekében a döntést napirendjére tűző
elnökségi ülés napját megelőző legkésőbb 20. napon az Operatív Igazgató vagy helyettesei
írásban, elektronikus levélben javaslattételre felhívja a 9. pontban meghatározott
személyeket és szervezeti egységeket, akik személyi javaslatukat az elnökségi ülést
megelőző 5. napig jogosultak írásban leadni. Írásban leadott javaslatnak minősül az
elektronikus levélben leadott javaslat is. A kitüntetési javaslatot írásban indokolni kell.
26. Az Oklevél évente legfeljebb 10 személy részére adományozható. Aki Oklevél díjazásban
részesült, az a díjazásától számított 10 évig újabb Oklevelet nem kaphat, de 5 év eltelével
Életműdíjazásban, vagy Emlékérem díjazásban részesülhet.
27. Az Oklevél átadására az MKSZ éves rendes Küldöttgyűlésén kerül sor. Az Oklevelet az
MKSZ Főtitkára és az általa erre felkért személy(ek) adják át. Az Oklevél átadásakor fel
kell olvasni vagy ki kell vetíteni a díjazott méltatását. A Küldöttgyűlésen át nem vett
Oklevél más, ünnepélyes keretek között történő átadásáról az Operatív Igazgató köteles
gondoskodni.

V.

Jenővári István Díj

28. A Jenővári István Díjat (a továbbiakban: Díj) az MKSZ elnöksége a legeredményesebb
nevelőedzők munkájának az elismerésére hozta létre.
29. A Díjban azok a nevelőedzők részesülnek, akik edzőként, legalább 2 évig képeztek olyan
kézilabdázót, aki a 5. hivatalos felnőtt válogatott mérkőzését lejátszotta a 25. életkorának a
betöltéséig.
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30. Hivatalos felnőtt válogatott mérkőzésnek számít a világversenyen, illetve azok selejtezőin
való részvétel. Mérkőzés lejátszásának az minősül, ha az adott játékos szerepel az adott
mérkőzés versenyjegyzőkönyvében.
31. A kézilabdázó válogatottságának a száma, továbbá az edző általi képzési ideje az MKSZ
nyilvántartásai szerint kerül megállapításra, azzal, hogy az MKSZ a képzésben résztvevő
sportszervezetet állapítja meg, és a Díjra jogosult játékos nevezi meg a képzésben résztvevő
nevelőedzőt. Nevelőedző megjelölésének hiányában a Díj a sportszervezetet illeti meg.
32. A Díj emlékplakettben testesül meg és ahhoz a 29. pontban megjelölt feltételekkel
rendelkező játékosonként összesen bruttó 3.000.000,- Ft pénzdíjazás jár, a képzésben való
részvétel időtartamának arányában.
33. Az a nevelőedző, aki a 29. pont alapján jogosultságot szerez a Díj átvételére, de a
jogosultságot eredményező válogatott mérkőzés évében legalább havi bruttó 400.000,- Ft
bérben vagy díjban részesül a TAO törvény szerinti látványcsapatsport-támogatásból,
kizárólag emlékplakettre szerez jogosultságot, pénzdíjazásban nem részesül.
34. Egy edző egy naptári évben csak 1 alkalommal részesülhet pénzdíjazásban, de valamennyi,
a 29. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő játékos esetében emlékplakettben
részesül.
35. A Díj átadására a Magyar Kézilabdázás Napján kerül sor. Az emlékplakettet az Operatív
igazgató és a Sportszakmai igazgató adja át a díjazottaknak. A Magyar Kézilabdázás Napján
át nem vett Díj más, ünnepélyes keretek között történő átadásáról Sportszakmai Igazgató
köteles gondoskodni.

VI.

Méltatlanság a kitüntetésre

36. Az MKSZ elnöksége az általa adományozott kitüntetést visszavonhatja attól, aki arra
méltatlanná vált. Méltatlan az, akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, vagy jogerős
fegyelmi büntetésként legalább 1 év eltiltással sújtották.
37. Méltatlanság kérdésben az MKSZ elnöksége határozat formájában dönt. A határozattal
szemben jogorvoslatnak nincsen helye.
38. Visszavonás esetén a kitüntetést – ide nem értve a pénzdíjazást - vissza kell szolgáltatni.
39. A méltatlanná vált kitüntetett nevét a nyilvántartásból törölni kell.
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VII. Vegyes rendelkezések
40. Az Operatív Igazgató Titkársága a kitüntetésekről folyamatos és naprakész nyilvántartást
vezet.
41. Az MKSZ elnöksége indokolt esetben a jelen Szabályzat rendelkezéseitől eltérhet.
42. Jelen Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépését követően adományozott kitüntetésekre
kell alkalmazni.
43. Jelen Szabályzatot az MKSZ elnöksége 11/2020 (01.20) sz. határozatával elfogadta.
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