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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint SzabolcsSzatmár-Bereg megye gazdasági önkormányzata nevében a kamara elnöksége a
gazdaság, illetve szakterületeinek fejlődését szolgáló kiemelkedő teljesítmény,
valamint az egyes gazdálkodó szervezetek keretében elért eredmények
elismerésére az alábbi díjakat alapítja.
I.

A kamarai tevékenység elősegítése érdekében végzett munkáért:

1. „A Sz-Sz-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráért” díj
A kamara „A Sz-Sz-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráért” díjat adományozhatja
bármelyik, az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti egységében
tevékenykedő természetes személynek, kamarai tag képviselőjének, kamarai tagnak
vagy kamarai alkalmazottnak, akinek munkája nyomán az adott szervezeti egység,
vagy a kamara egészének eredményessége, hatékonysága javult. E kitüntetés
adományozható továbbá Sz-Sz-B. megyében tevékenykedő (kamarai tagságtól
független)
- magánszemélynek,
- egyéni vállalkozónak,
- jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
- jogi személyiségű társaságnak,
akinek önálló és/vagy a kamarához kapcsolódó szakmai tevékenysége kiemelkedő és a
megye életében valamint az adott szakterületen példaértékű.
A kitüntetett(ek) jelölése javaslattétel alapján történik. A kitüntetett személyekre
javaslatot tehet:
- a kamara bármelyik, az alapszabályban foglaltak szerint működő szervezeti
egysége,
- a kamara tisztségviselője,
- a kamara tagja,
- a kamara főtitkára.
A kitüntetést a kamara elnöksége ítéli oda. A kitüntetés bronz alapú díszplakettből és
oklevélből áll.
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II.

Az önálló gazdasági tevékenységért:

1. Az „Év Vállalkozása” díj
A kamara évente egy alkalommal, az „Év Vállalkozása” díjat adományozhatja annak a
vállalkozásnak, amely piacképességét, eredményes gazdálkodását jelentősen javító
teljesítményt nyújtott a megelőző évben. A díjazott vállalkozásnak rendezett
tagdíjfizetés mellett önkéntes kamarai tagnak kell lennie.
A kitüntetés bronz alapú díszplakettből és oklevélből áll.
2. Az „Év Ipari Vállalkozása” díj
A kamara évente egy alkalommal, az „Év Ipari Vállalkozása” díjat adományozhatja
annak a nagyságrendtől független ipari tevékenységgel foglalkozó vállalkozásnak,
amely piacképességét, eredményes gazdálkodását jelentősen javító teljesítményt
nyújtott a megelőző évben. A díjazott vállalkozásnak rendezett tagdíjfizetés mellett
önkéntes kamarai tagnak kell lennie.
A kitüntetés bronz alapú díszplakettből és oklevélből áll.
2. Az „Év Kereskedelmi Vállalkozása” díj
A kamara évente egy alkalommal, az „Év Kereskedelmi Vállalkozása” díjat
adományozhatja annak a nagyságrendtől független kereskedelmi tevékenységgel
foglalkozó vállalkozásnak, amely piacképességét, eredményes gazdálkodását
jelentősen javító teljesítményt nyújtott a megelőző évben. A díjazott vállalkozásnak
rendezett tagdíjfizetés mellett önkéntes kamarai tagnak kell lennie.
A kitüntetés bronz alapú díszplakettből és oklevélből áll.
3. Az „Év Kézműves Vállalkozása” díj
A kamara évente egy alkalommal, az „Év Kézműves Vállalkozása” díjat
adományozhatja annak a nagyságrendtől független kézműves tevékenységgel
foglalkozó vállalkozásnak, amely piacképességét, eredményes gazdálkodását
jelentősen javító teljesítményt nyújtott a megelőző évben. A díjazott vállalkozásnak
rendezett tagdíjfizetés mellett önkéntes kamarai tagnak kell lennie.
A kitüntetés bronz alapú díszplakettből és oklevélből áll.
4. Az „Év Szolgáltató Vállalkozása” díj
A kamara évente egy alkalommal, az „Év Szolgáltató Vállalkozása” díjat
adományozhatja annak a nagyságrendtől független szolgáltató tevékenységgel
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foglalkozó vállalkozásnak, amely piacképességét, eredményes gazdálkodását
jelentősen javító teljesítményt nyújtott a megelőző évben. A díjazott vállalkozásnak
rendezett tagdíjfizetés mellett önkéntes kamarai tagnak kell lennie.
A kitüntetés bronz alapú díszplakettből és oklevélből áll.
Az önálló gazdasági tevékenységért adományozható díjak kategóriáiban a kamara
vezetősége – kamarai elnök, általános alelnök, tagozati alelnökök, főtitkár – tesz
javaslatot a kitüntetettekre. A kitüntetést a javaslatok alapján készített előterjesztés
elfogadásával a kamara elnöksége ítéli oda, melynek átadására a kamara tavaszi
küldöttgyűlésén kerül sor.
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III.

A műszaki és innovációs tevékenységért:

1. „Innovációs Díj”
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs
Ügynökség (INNOVA) a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai
Bizottsága (MTA DAB) közreműködésével minden évben pályázatot ír ki az innovatív
technológiában és/vagy termékfejlesztésben élenjáró, az adott területen kiemelkedő
tevékenységet végző vállalkozások számára.
A kitüntetett vállalkozások kiválasztása pályáztatás útján történik. Pályázni lehet az
utóbbi három évben valamely technológiában, illetve termékfejlesztésben végrehajtott
sikeres innováció leírásával, a tevékenység képekkel, rajzokkal történő bemutatásával.
Pályázatot nyújthat be bármely, az Észak-alföldi régióban bejegyzett, az ipar,
kereskedelem, kézművesség vagy szolgáltatás területén tevékenykedő
- jogi személyiségű gazdasági társaság
- jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
- egyéni vállalkozó.
A pályázat elbírálását a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara vezetősége
végzi el.
A nyertesek oklevelet és névre szóló képzőművészeti kisplasztikát kapnak
teljesítményük elismeréseként, melyeket ünnepélyes keretek között az MTA DAB
debreceni székhelyén a Magyar Tudomány Napja alkalmából minden év
novemberében a MTA DAB, a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák
elnökei és az INNOVA közösen adják át.
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IV.

Az oktatási-képzési tevékenységért:

1. „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Szakképzéséért” díj
A kamara évente egy alkalommal „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Szakképzéséért”
díjat adományozhat az oktató-nevelő munkát kiemelkedő eredményességgel végző
szakemberek részére a szakképzés területén végzett lelkiismeretes munkájuk
elismerése céljából.
A kitüntetett személy(ek) jelölése javaslattétel alapján történik. A kitüntetett
személyekre javaslatot tehet:
- gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek, iskolák
- a képzésben érdekelt intézmények, szervezetek, szakmai csoportok,
magánszemélyek
- a kamara Szakképzési Bizottsága
A cím odaítéléséről a kamara elnöksége dönt. A kitüntetés bronz alapú díszplakettből
és oklevélből áll, amely a kamara tavaszi küldöttgyűlése alkalmával kerül átadásra.
2. „Kiváló Gyakorlati Képzőhely” díj
A kamara évente egy alkalommal „Kiváló Gyakorlati Képzőhely” díjat adományozhat
a megyében tevékenykedő, a minőségi követelményeknek megfelelő, az oktató-nevelő
munkát kiemelkedő eredményességgel végző gyakorlati képzőhelyek részére
munkájuk elismerése céljából.
A cím adományozásának feltételei: (a gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó)
- biztosítja a képzés jogszabályi feltételeit,
- oktató-nevelő munkájában az adott szakképesítésre előírt szakmai- és vizsgáztatási
követelményeknek megfelel és kiemelkedő eredményességű,
A kitüntetett képzőhely(ek) jelölése javaslattétel alapján történik. A cím odaítélését
kezdeményezhetik:
- gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozás
- a Sz-Sz-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagozatai és Szakképzési
Bizottsága,
- a képzésben érdekelt intézmények, szervezetek, szakmai csoportok,
magánszemélyek.
A címeket a kamara évente az alábbi képzőhely kategóriákban adhatja ki:
- tanműhelyi és üzemi képzést is biztosító képzőhely
- csoportos üzemi képzést biztosító képzőhely
- egyedi képzést biztosító képzőhely.
A címet ugyanaz a képzőhely korlátozás nélkül többször is elnyerheti, ha a
követelmények vizsgálata alapján jogosult arra.
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A cím odaítéléséről a kamara elnöksége dönt. A kitüntetések bronz alapú
díszplakettből és oklevélből állnak, melyek a kamara tavaszi küldöttgyűlése
alkalmával kerülnek átadásra.
3. „Kiváló Gyakorlati Oktató” díj
A kamara évente egy alkalommal „Kiváló Gyakorlati Oktató” díjat adományozhat a
megyében tevékenykedő, az oktató-nevelő munkát kiemelkedő eredményességgel
végző oktatók részére munkájuk elismerése céljából.
A kitüntetett oktató(k) jelölése javaslattétel alapján történik. A cím odaítélését
kezdeményezhetik:
- gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek iskolák
- a képzésben érdekelt intézmények, szervezetek, szakmai csoportok,
magánszemélyek
- a kamara Szakképzési Bizottsága
A cím odaítéléséről a kamara elnöksége dönt. A kitüntetések oklevélből és
tárgyjutalomból állnak, melyek a kamara tavaszi küldöttgyűlése alkalmával kerülnek
átadásra.
4. „Kiváló Tanuló” díj
A kamara évente egy alkalommal „Kiváló Tanuló” díjat adományozhat a megyében
kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók részére eredményeik
elismerése céljából.
A kitüntetett tanuló(k) jelölése javaslattétel alapján történik. A cím odaítélését
kezdeményezhetik:
- gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetek iskolák
- a képzésben érdekelt intézmények, szervezetek, szakmai csoportok,
magánszemélyek
- a kamara Szakképzési Bizottsága
A cím odaítéléséről a kamara elnöksége dönt. A kitüntetések oklevélből és
tárgyjutalomból állnak, melyek a kamara tavaszi küldöttgyűlése alkalmával kerülnek
átadásra.
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Jelen Kitüntetési Rendet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöksége a 19/2004.(IV.23.), a 20/2004.(IV.23.), a 21/2004.(IV.23.), a
22/2004.(IV.23.), a 23/2004.(IV.23.), és a 24/2004.(IV.23.), számú határozataival
hagyta jóvá, a 22/2008.(V.13), a 10/2012. (IV.19.), a 7/2014 (V.8.), a 24/2015
(VII.14.) és a 19/2018 (V.3.) számú határozataival módosította.
Nyíregyháza, 2018. május 3.
………………………………
Pekó László
Kamara Elnöke
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