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SZABÁLYRENDELET 

A Tiszántúli Református Egyházkerületben a köznevelés területén 

adományozható elismerésekről1 
 

A szabályrendelet célja 

 

1. §  A Tiszántúli Református Egyházkerületben a református köznevelés területén végzett 

magas színvonalú, kiemelkedően eredményes munka, valamint a református hagyományok és 

értékek megőrzésének, továbbvitelének érdekében huzamos időn át kifejtett tevékenység 

elismerése. 

 

 Adományozható elismerések  

 

2. §   (1) A Tiszántúli Református Egyházkerület által alapított elismerések: 

  

a) a Tiszántúli Református Egyházkerület Pedagógiai díja 

 

b) a Tiszántúli Református Köznevelésért elismerő oklevél 

 

 

A Tiszántúli Református Egyházkerület Pedagógiai díja 

 

 

3. § (1) Tiszántúli Református Egyházkerület Pedagógiai díja adományozható annak, aki 

legalább tizenöt éve református köznevelési intézményben, pedagógus vagy vezető 

munkakörben kiemelkedő munkát végez. 

(2) Az elismerésben részesülhet az is, aki az intézményfenntartói feladatok ellátása során 

végez kiemelkedő tevékenységet.  

(3) Az elismerés odaítélhető az egyházkerületi köznevelési feladatellátás kiemelkedő 

támogatásáért is. 

(4) A díj évente legfeljebb három személy részére adományozható.   

(5)  A díj odaítélésről az Egyházkerületi Közgyűlés dönt.  

(6) A díjjal pénzjutalom jár, amelynek mértéke a mindenkori diplomás minimálbér (a legalább 

középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált 

bérminimuma) kétszeresének megfelelő összeg. 

 (7) Az elismerésben részesített a díjról oklevelet kap.  

 

A Tiszántúli Református Köznevelésért elismerő oklevél 

 

4. § (1) A Tiszántúli Református Köznevelésért elismerő oklevél a református köznevelési 

intézményekben foglalkoztatottak kimagasló színvonalú munkavégzésének elismeréséül 

szolgál.  

(2)   Az elismerésben évente legfeljebb 5 fő részesülhet.  Az elismerés személyenként 

többször is adományozható, de a két alkalom között legalább öt évnek el kell telnie. 

(3)Az elismerés odaítélésről az Egyházkerület Elnöksége dönt. 

 
1 A 10/2015.10.08.KGY határozattal elfogadva. 
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(4) Az elismerésről az Egyházkerület Elnöksége állítja ki az oklevelet. Az elismeréssel 

pénzjutalom jár, amelynek mértéke a mindenkori diplomás minimálbér 50%-nak megfelelő 

összeg.  

 

Adományozási eljárás 

 

6. § (1) Elismerés adományozását az intézményvezetők, az egyházkerület püspöke, 

főgondnoka, lelkészi és világi főjegyzője, tanügyi főtanácsosa, valamint a köznevelési 

intézmény fenntartójának elnöksége kezdeményezheti. Az előterjesztés formai és tartalmi 

követelményeit a szabályrendelet 1. melléklete határozza meg. 

(2) Az előterjesztéseket minden év április 15. és május 15. közötti időszakban lehet benyújtani 

a tanügyi hivatalba. 

(3) Az előterjesztéseket a tanügyi főtanácsos május 31. napjáig összesíti és továbbítja az 

egyházkerület elnökségének. 

(4) Az elismeréseket lehetőleg nyilvánosságot biztosító iskolai vagy egyházi ünnepségen, 

rendezvényen kell átadni.  

(5) Aki az elismerésre méltatlanná válik, attól az elismerést az egyházkerület elnöksége 

azonnal visszavonja. 

 

Záró rendelkezés 

 

7. § (1)  Jelen szabályzatot a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése a 2015. 

október 8-i ülésén hozott 10/2015.10.08.KGY. határozatával fogadta el.  

(2)  Ez a szabályrendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. 
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1. melléklet 

 

Melléklet 

 

A Tiszántúli Református Egyházkerületben a köznevelés területén adományozható  

elismerésekről szóló szabályrendelethez 

 

 

1. A javaslattevő neve, beosztása: 

 

2. Javasolt elismerés: 

 

3. A jelölt neve: 

- születési helye, ideje, anyja neve: 

- lakcíme: 

- telefon száma: 

- E-mail címe: 

- munkahelye: 

- munkaköre: 

- református köznevelési intézményben szerzett jogviszonyának helye, ideje, 

munkaköre:  

 

4. Eddig kapott állami és egyházi elismerések: 

 

5. A javaslat rövid indoklása: 

 

6. Szakmai tevékenység részletes ismertetése: 

 

7. Az elismerés átadására javasolt esemény, időpont: 

 

Kelt: 

 

 aláírás 

 

 

 


