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Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ   

Civil Díj 2023 

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (2020.07.01.-et 

megelőzően  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei Civil Információs Centrum)  cím birtokosa a 

CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat (CONTACT MKSZ) 2019. évben 

megalapította a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Díjat. Az Alaptörvény 11. módosítása 

értelmében 2023. január 1-jétől a megyék neve vármegyére változott, így a díj nevében is 

változás történt 2023. évtől Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Díj lett.  

1.  

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Díj  

 

(1)A CONTACT MKSZ a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei illetve Szolnok Megyei Jogú 

Városban élőkért tevékenykedő civil szervezet
1
 vagy azon belül tevékenykedő személy iránt 

érzett tisztelete és megbecsülése jeléül évente kiadható „Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei 

Civil Díj”-at alapított.  

 

(2) A díj minden olyan személynek, illetve szervezetnek adományozható, aki Jász-Nagykun-

Szolnok Vármegyei civil szervezetként, vagy szervezet tagjaként kimagasló tevékenységet 

folytat, illetve folytatott. 

 

(3) A díjat egy évben legfeljebb kettő személynek, illetve szervezetnek lehet odaítélni. 

Megosztott díj kiadására egy szakmai közösségen belül van lehetőség. 

 

(4) A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti minden természetes és jogi 

személy, érdekvédelmi-érdekképviseleti és társadalmi szervezet. A javaslatnak tartalmaznia 

kell a díjra méltónak tartott személy, illetve szervezet nevét, címét, valamint az elismerni 

kívánt tevékenység maximum 1 db A4-es oldalban összefoglalt ismertetését. A javaslatot 

minden év január 28-ig írásban (postai úton, vagy a felterjesztő által aláírt, scannelt 

formátumban, emailen) kell eljuttatni a CONTACT MKSZ részére (5000 Szolnok, Baross út 

56., info@contactmksz.hu ). 

 

(5) A javaslatot az e célra létrehozott munkacsoport véleményezi. A döntést a CONTACT 

MKSZ elnöksége hozza meg.  

 

(6) A díj az odaítélést tanúsító oklevélből áll. A díj a tárgyévi Civilek Napja rendezvényen 

kerül átadásra.  

 

(7) Mind a kitüntető díjakkal kapcsolatos, mind az előkészítő/véleményező bizottság 

munkájával együtt járó ügyviteli feladatokat a CONTACT MKSZ látja el.  

 

(8) A díjazottak névét és az odaítélés indokolását hírelni lehet. 

 

                                                 
1
 A Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti alapítványokra, egyesületekre, valamint a közhasznú 

szervezetekre, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre terjed ki. 
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(9) A díjazottakról a CONTACT MKSZ nyilvántartást vezet. 

(10) Rendkívüli esetben a jelen hirdetményben foglalt határidőktől a CONTACT MKSZ 

javaslatára el lehet térni. 

E rendelkezés alkalmazásában rendkívüli eset:  

Az az eset, amikor az elismerésre való felterjesztést  

a) Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei nevéhez köthető, a várost/vármegyét népszerűsítő hazai 

vagy nemzetközi szintű kiemelkedő eredmény, teljesítmény elérése vagy ilyen tevékenység 

végzése, vagy  

b) Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei, vagy annak érdekében végzett kiemelkedő munkásság 

meghatározó szakaszának vagy Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében maradandó emléket 

állító életpályának lezárulása  indokolja és az esemény aktualitása miatt CONTACT MKSZ 

elnöke által- az adományozást kezdeményező indítványára - az általános határidőktől való 

eltérést javasol. 

 (11) A jelen hirdetményben foglalt díj posztumusz módon is adományozható, mely ez 

esetben is a díjodaítélését tanúsító oklevélből áll.  

 

2.  

Általános rendelkezés 

(1) A kitüntető díjakat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen 

a kitüntetésre különösen az, aki a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét sértő magatartást 

tanúsított, akit bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítélt, illetőleg a 

közügyek gyakorlásától eltiltott. 

(2) A kitüntető díj visszavonását az adományozó, valamint az adományozásra javaslatot tevők 

kezdeményezhetik. 

(3) A visszavonásról a javaslat alapján az CONTACT MKSZ dönt, egyben gondoskodik a 

kitüntető díj bevonásáról. 

  

3.  

Záró rendelkezések 

(1) Ez a hirdetmény a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A határidőn túl, nem a megadott formátumban megküldött jelöléseket a díj kiírójának a 

CONTACT MKSZ-nek nem áll módjában elfogadni! 

 

Kelt: Szolnokon, 2023. év január hó 09. napján 

 

           

CONTACT MKSZ 

 


