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MOLSZE kitüntetési szabályzata 
 
 

 

 

I. Általános rendelkezés 

A Magyar Orvosi Laboratóriumi Szakdolgozók Egyesülete (továbbiakban 

MOLSZE) az orvosi laboratóriumi diagnosztika területén végzett szakmai 

érdekérvényesítő és közösségépítő tevékenységében élen járó tagjainak 
kiemelkedő teljesítményük elismerésére az alábbi díjat alapítja: 

 

„MOLSZE Szakma Kiválósága Kitüntetés” 

 

 

II. Kitüntetés 

A MOLSZE szakmai kitüntetést hoz létre azon tagjai elismerésére, akik a 

laboratóriumi diagnosztikában magas színvonalú és példaértékű munkát 

végeznek az alábbi területek bármelyikében. 

- kimagasló szakmai teljesítményükkel jelentősen hozzájárulnak a jelen és a 

jövő szakdolgozóinak példa értékű szakmai fejlődéséhez. 

- kiváló oktatói tevékenység a szakdolgozók és a szakdolgozói utánpótlás 

képzésében. 

- kiemelkedő közösségépítő tevékenységükkel hozzájárulnak a szakmai munka 

színvonalának emeléséhez és a csapatszellem fejlesztéséhez. 

- példaként szolgáló hivatástudat és kimagasló középvezetői tevékenység, 

amely hozzájárul a közösség szakmai fejlődéséhez.  
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Kitüntetések gyakorisága, száma és átadása: 

A kitüntetés két évente, öt fő kaphatja.  A kitüntetés átadásának helye és ideje 

megegyezik a MOLSZE Nagygyűlés idejével és helyével. A kitüntetett 

részvételének költségeit a Nagygyűlésen a MOLSZE finanszírozza a kitüntetett 

számára.  

 

 

Kitüntetés alkalmával átadásra kerül: 

- Kitűző: a MOLSZE logóját ábrázolja és kör alakú. 

- Oklevél: melyen a MOLSZE logója, Szakma Kiválósága Kitüntetés felírat, 

kitüntetés területének megnevezése, kitüntetett neve, MOLSZE elnökének 

aláírása, Bíráló bizottság elnökének aláírása, díjátadás helye, ideje. 

- a kitüntetéssel pénzjutalom járhat, amelynek összegét az aktuális 

költségvetés határozza meg. A pénzjutalom egyszeri összeg. 

 

III. A kitüntetésre vonatkozó eljárási rend 

 

 

Kitüntetés felterjesztésének rendje: 

A kitüntetésre 2 évente minden munkahely MOLSZE tagsága 1 fő MOLSZE 

tagot terjeszthet fel a megadott határidőig írásban/vagy elektronikusan, az 

aktuális megyei vezetőségi tagnak. 

A javaslat tartalmazza az előterjesztett tag méltatását és szakmai önéletrajzát. 
A megyei MOLSZE vezetőségi tag, összegyűjti a beérkezett javaslatokat és a 

beérkező javaslatokból 1 fő kitüntetettre, előzetes javaslatot tesz a MOLSZE 

kitüntetési kuratóriuma felé, és ezzel együtt továbbít minden további beérkezett 

javaslatot is.  
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Kitüntetés elbírálásának rendje: 

A MOLSZE vezetőségi tagok 1 főre tett javaslatát és a további benyújtott 

javaslatokat a Kitüntetési kuratóriumi tagok és a kuratórium elnöke, mint 

kitüntetési bizottság véleményezi és bírálja el, majd dönt a kitüntetettek 

tekintetében, melyet ismertetnek a MOLSZE vezetőségével a vezetőségi 

értekezlet alkalmával. A kitüntetési bizottsági döntésről jegyzőkönyv készül. A 

kitüntetettekről a kitüntetési bizottság nyilvántartást vezet.  

• a kitüntetés 5 éves folyamatos tagsági viszony esetén adható. 

• a kitüntetés minden tag tekintetében egyszer adható. 

• a kitüntetés nem adható MOLSZE tagságon kívüli személynek, valamint 

MOLSZE vezetőségi és elnökségi tagnak illetve a kitüntetés kuratórium 

tagjainak. 

 

 

 

  

Pécs, 2022. szeptember 29. 
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