
 

AZ IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK  

KITÜNTETÉSI, ADOMÁNYOZÁSI RENDJE 

(egységes szerkezetben) 

 

 

(Az új elemek vastagon szedve, dőlt betűkkel kerültek beírásra!!) 

 

Az Ipartestületek Országos Szövetsége és tagszervezetei megbecsülésben és elismerésben 

részesítik mindazokat az iparosokat, vállalkozókat, akik az ipartestület tagjaként 

kimagasló, példamutató tevékenységükkel, az iparos közösségért végzett munkájukkal 

kitüntetésre, elismerésre érdemessé váltak. 

A Közgyűlés az egységesség és az ipartestületek munkájának segítése és könnyítése 

érdekében a kitüntetések adományozási (visszavonási) rendjét, valamint az ezzel 

kapcsolatos ügyintézést az alábbiakban határozza meg. 

 

 

I. 

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK 

 

1. 50 éves kisipari - vállalkozói munka elismerése (Emléklap és „gyémántgyűrű” - a gyűrűn 

50-es évszám) 

 

2. 40 éves kisipari - vállalkozói munka elismerése (Emléklap és aranygyűrű - a gyűrűn 40-es 

évszám) 

 

3. 25 éves kisipari - vállalkozói munka elismerése (Emléklap és ezüstgyűrű - a gyűrűn 25-ös 

évszám) 

 

4. ARANYKOSZORÚS MESTER kitüntető cím (Aranyozott díszítésű oklevél és 

aranyozott jelvény) 

 

5. EZÜSTKOSZORÚS MESTER kitüntető cím (Ezüstözött díszítésű oklevél és ezüstözött 

jelvény) 

 

6. EMLÉKLAP a kézműipar szolgálatáért 

 

7. Nevesített (személyre szóló) EMLÉKLAP üzemek, cégek, dinasztiák évfordulója, 

kimagasló ünnepi rendezvénye alkalmából 

 

8. IPOSZ DÍJ 

 (Díszes oklevél, plakett és jelvény) 
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9. MAGYAR KÉZMŰVESSÉGÉRT DÍJ (arany, ezüst, bronz fokozat) 

 (Mappában elhelyezett díszes oklevél, porcelán plakett és jelvény) 

 
10. IFJÚ KÉZMŰVESEK DÍJA 

 (Mappában elhelyezett díszes oklevél, plakett és jelvény) 

 

 

II. 

AZ ADOMÁNYOZÁS FELTÉTELEI 

 

1.1. Az 50 éves kisipari - vállalkozói tevékenységet elismerő emléklapot és 

"gyémántgyűrűt" az kaphatja meg, aki 50 éven keresztül saját személyében 

megszakítás nélkül, folyamatosan végezte a kisipari – vállalkozói tevékenységet, 

munkája és magatartása alapján megbecsült, tiszteletben álló szakember és tagja az 

ipartestületnek. Nem minősül megszakításnak az 1950-es években (1950-1960) az 

állami, illetve szövetkezeti iparban eltöltött idő, de az 50 év összeszámításánál nem 

vehető figyelembe. 

 

2.1. A 40 éves kisipari - vállalkozói tevékenységet elismerő emléklapot és aranygyűrűt 

az kaphatja meg, aki 40 éven keresztül folyamatosan kisipari - vállalkozói 

tevékenységet végzett, munkája és magatartása alapján megbecsült, tiszteletben 

álló szakember és tagja az ipartestületnek. 

 

3.1. A 25 éves kisipari - vállalkozói tevékenységet elismerő emléklapot és ezüstgyűrűt 

az kaphatja meg, aki 25 éven keresztül folyamatosan kisipari - vállalkozói 

tevékenységet végzett, munkája és magatartása alapján megbecsült, tiszteletben 

álló szakember és tagja az ipartestületnek. 

 

4.1. Az Aranykoszorús Mester címet az a vállalkozó kaphatja meg, aki a szakma, a 

mesterség legkiválóbbja, termékeivel és szolgáltatásaival kimagasló eredményeket 

ért el. A kitüntető cím elsődlegesen a hagyományos kézműves-ipar mesterfokú 

gyakorlóinak, a kihaló szakmák gondozó inak, a munkahelyteremtés és a 

tanulóifjúság képzésében, nevelésében eredményeket elérők számára 

adományozható. 

 

5.1. Az Ezüstkoszorús Mester címet az a vállalkozó kaphatja meg, aki kiváló 

szakember, termékeivel és szolgáltatásaival kimagasló eredményeket ért el. Ennél a 

kitüntető címnél is elsődlegesen szempont a hagyományos kézműipar, a kihaló 

szakmák művelői, valamint a tanulóifjúság nevelése és képzése terén kifejtett 

tevékenység. 
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6.1. Az Emléklap a Kézműipar Szolgálatáért elismerés bárki számára adományozható, 

aki a kézművesség (iparosság) érdekében kiemelkedő munkát végzett. 

 

7.1. Az EMLÉKLAP csak névre szólóan, negyed-, vagy félévszázados, stb. kerek 

évfordulók, illetve kiemelkedő ünnepi események alkalmából adományozható. 

 

8.1. Az IPOSZ DÍJ kitüntető címet az a vállalkozó kaphatja meg, aki az IPOSZ 

célkitűzéseinek, programjának megvalósulásáért önzetlenül és maradéktalanul 

eleget tesz, nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedő és hasznos vállalkozói 

tevékenységet folytat, szakmai és közéleti tevékenységével növeli az ipartestületek 

és az IPOSZ tekintélyét. 

 

8.2. Az IPOSZ DÍJ olyan külső személyek részére is adományozható, akik az 

Ipartestületek Országos Szövetségével és tagszervezeteivel eredményesen 

együttműködnek, továbbá az IPOSZ és az ipartestületek állományában hosszú 

távon kimagasló, eredményes munkát végeznek. 

 

8.3. IPOSZ Díj-ban részesíthető az a külföldi állampolgár, aki az IPOSZ nemzetközi 

kapcsolataiban kiemelkedő tevékenységével arra érdemessé vált. 

 

9.1.a. A MAGYAR KÉZMŰVESSÉGÉRT DÍJ arany fokozatából évente 15 db 

adományozható. Az elismerést az a személy kaphatja meg, aki a kézműipar érdekében 

legalább 20 éven keresztül kimagasló, példaértékű tevékenységet végzett. 

 

9.1.b. A MAGYAR KÉZMŰVESSÉGÉRT DÍJ ezüst fokozatából évente 25 db 

adományozható. Az elismerést az a személy kaphatja meg, aki a kézműipar érdekében 

legalább 15 éven keresztül kimagasló, példaértékű tevékenységet végzett. 

 

9.1.c. A MAGYAR KÉZMŰVESSÉGÉRT DÍJ bronz fokozatából évente 30 db 

adományozható. Az elismerést az a személy kaphatja meg, aki a kézműipar érdekében 

legalább 10 éven keresztül kimagasló, példaértékű tevékenységet végzett. 

 

9.2. A MAGYAR KÉZMŰVESSÉGÉRT DÍJ arany, ezüst, bronz fokozata olyan hazai 

és nemzetközi személyek részére is adományozható, akik az Ipartestületek Országos 

Szövetségével és tagszervezeteivel hosszú távon eredményesen együttműködtek, 

illetve a 9.1.a.,b.,c. pontjaiban meghatározott ideje az IPOSZ vagy az adott 

ipartestület állományában kiemelkedő és példaértékű munkát végzett. 
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10.1. AZ IFJÚ KÉZMŰVESEK DÍJ-ából évente 30 db adományozható. Az elismerést 

az a fiatal (35 évesnél nem idősebb) vállalkozó kaphatja, aki az ipartestület tagjaként 

kiváló szakmai és közéleti munkájával arra érdemessé vált és legalább 5 éve tagja a 

szervezetnek. 

 

 

III. 

A KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÁLTALÁNOS RENDEZŐ EL VEI 

 

1. A kitüntetések adományozás át alapos mérlegelés előzze meg, az odaítélés alapja 

mindenkor az eredményesen végzett kiváló szakmai és közéleti tevékenység 

legyen. Kizáró ok: nem részesülhet a 4-10. pont alatti elismerésben az, aki 

munkájával, emberi magatartásával sérti a vállalkozói réteg, az IPOSZ és 

tagszervezetei tekintélyét, a tisztes ipar becsületét. 

 

2. Rendkívüli kivételtől eltekintve ugyanaz a személy három éven belül ismételten 

nem terjeszthető fel kitüntetésre, kivételt képez az 50, 40 és a 25 éves 

tevékenységet elismerő jubileumi alkalom. 

 

3. A kitüntetéseket minden esetben az ipartestület elnökségének döntése alapján az 

ipartestület elnöke vagy felkérés alapján az IPOSZ választott tisztségviselője adja 

át. 

 

Kivételt képez: az IPOSZ DÍJ, ezt az elismerést az IPOSZ Országos Elnökségének 

döntése alapján az IPOSZ elnöke vagy átruházott jogkörben más társadalmi vezető 

adja át. 

 

Az IPOSZ DÍJ-ra, a MAGYAR KÉZMŰVESSÉGÉRT DÍJ arany, ezüst, bronz 

fokozatára, valamint az IFJÚ KÉZMŰVESEK DÍJ-ára az ipartestületek 

elnökségei írásban tehetnek javaslatot (nacionálé és szöveges indoklás) az IPOSZ 

Országos Elnökségének, amelyet a Személyzeti és Munkaügyi Vezetőnek kell 

megküldeni. 

 

4. A kitüntetésekhez járó oklevelet, emléklapot és a kisigazolványt minden 

 esetben az adományozó testület elnöke írja alá. 

 

5. A kitüntetést kizárólag a kitüntetett személy viselheti, a kitüntetett a 

tevékenységével kapcsolatos levelezésénél, cégtábláján, stb. az elismerő 

megnevezést, címet használhatja, telephelyén vagy az üzemében azt kifüggesztheti. 

Az elismerések mindegyike posztumusz is adományozható. 
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6. Pénzjutalom a kitüntetések egyikével sem jár, arra kell törekedni, hogy az egyes 

elismerési formáknak az erkölcsi értéke kerüljön előtérbe és megőrzésre. 

 

7. Az egységesség érdekében - a költségeket megelőlegezve - a kitüntetések tárgyi 

feltételeit az ipartestületek részére - előzetes írásos megrendelés alapján, amelyet 

ugyancsak a Személyzeti és Munkaügyi Vezetőhöz kell eljuttatni - az IPOSZ 

biztosítja. A kitüntetések elszállításáról és az oklevelek kiállításáról az 

ipartestületek gondoskodnak. 

 

8. A MAGYAR KÉZMŰVESSÉGÉRT DÍJ arany, ezüst, bronz fokozata és az IFJÚ 

KÉZMŰVESEK DIJA vonatkozásában - annak ellenére, hogy az odaítélésben az 

IPOSZ Országos Elnöksége dönt - a költségviselő minden esetben a kitüntetést 

kezdeményező ipartestület. 

 

9. A költségeket az adott ipartestületnek a kiállított számla alapján – átvételkor – 

készpénzben vagy az elszállítást követő 8 napon belül átutalással kell rendezni. 

 

 

IV. 

JA VASOLT KITÜNTETÉSI ALKALMAK 

 

Az ipartestületek önállóan, saját hatáskörben döntenek a kitüntetések átadásának 

időpontjáról, ezt azonban mindenkor ünnepélyes keretek között kell megtenni. Az 

általánosan elfogadott kitüntetési alkalmak: Március 15. Nemzeti ünnep, Augusztus 20. 

az Államalapítás ünnepe, Október 23. Nemzeti ünnep, valamint az IPOSZ 

vonatkozásában Szeptember 8. a Kézművesség Napja. 

 

 

V. 
KITÜNTETÉS VISSZAVONÁSA 

 

Az adományozó a kitüntetést visszavonhatja, ha arra a kitüntetett személy érdemtelenné 

válik. A visszavonás tényét határozatban kell rögzíteni. 
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VI. 

A KITÜNTETÉSEK IGÉNYLÉSE 

 

Az Ipartestületek Országos Szövetsége a tagszervezetei részére - a júliusi és augusztusi 

hónapok kivételével - egész évben biztosítja a kitüntetéseket. Az igényeket, illetve a 

javaslatokat írásban az IPOSZ Személyzeti és Munkaügyi Vezetőjének kell megküldeni. 

 

VII. 

A KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ, JELEN 

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT 2005. OKTÓBER 23. NAPJÁVAL LÉP HATÁLYBA, 

EZZEL EGYIDEJŰLEG A 7/2000. (IV. 27.) KGY. HATÁROZAT HATÁLYÁT 

VESZTI. 

 

 

 

 

Az IPOSZ XVI. Közgyűlése 

 


