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A Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai  

Technikum és Kollégium  

„JEDLIK ARANYGYŰRŰS KITÜNTETETTJE" 

díj 

adományozási szabályzata 

1. A díj adományozásának célja 

A Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium 

(továbbiakban Jedlik Technikum, vagy Intézmény) vezetése, az intézményben működő 

Közalkalmazotti Tanáccsal, a Szakszervezeti Bizottság, valamint a Generátor alapítvány 

kitüntető címet alapít. A kitüntető cím célja, hogy a Jedlik Szakgimnázium alkalmazásában álló 

közalkalmazottak és az iskolában korábban végzett köztiszteletben álló egyéb személyiségek 

az iskola, valamint az iskolai közösség érdekében kiemelkedően jelentős tevékenységét az 

adományozott címmel elismerje. 

Ennek érdekében az Intézmény az arra érdemes szakembereknek és személyiségeknek: 

„JEDLIK ARANYGYŰRŰS KITÜNTETETTJE" 

díjat adományozza. 

2. A díj leírása 

A díj a „Jedlik" felirattal ellátott arany pecsétgyűrű. Belső oldalán az adományozás évének 

feltüntetésével. A gyűrű mellé a Jedlik Szakgimnázium hivatalos, sorszámozott igazoló 

okiratot ad ki, melyet a Jedlik Szakgimnázium igazgatója és az adományozó bizottság részéről 

az adományozó bizottság elnöke hitelesít. A díj vissza nem vonható. 

3. Adományozó 

A díjat évente legfeljebb egyszer a A Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és 

Informatikai Technikum és Kollégium közössége adományozza 1, legfeljebb 3 kiválasztott 

személynek, ezt meghaladóan indokolt esetben az iskola vezetősége adományozza legfeljebb 1 

kiválasztott személynek a Generátor Alapítvány támogatásával. Az adományozás első éve: 

2008. 
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4. Adományozott 

 Olyan személy, aki még nem részesült ebben az elismerésben. 

 Az intézmény aktív dolgozója, aki az aktuális tanév kezdetén legalább tíz éves 

folyamatosan az iskolánkban eltöltött alkalmazotti munkájával bizonyította a hivatás 

iránti elkötelezettségét, munkáját kollégái elismerik, személyét tisztelik.  

 Olyan az intézményben nem dolgozó személy, aki elévülhetetlen szolgálatot tett az 

iskola egészét érintően és így bizonyította iskolánk iránti örökös elkötelezettségét. 

 Az adományozott jogosult a „JEDLIK ARANYGYŰRŰS KITÜNTETETTJE" cím 

viselésére. 

5. Döntéshozó testület 

A döntéshozó testület tagjai mindenkor a Jedlik Technikum igazgatója, a Közalkalmazotti 

Tanács helyi képviselője, a Szakszervezet helyi képviselője, a szervezőbizottság elnöke, 

valamint egy fő meghívott munkaközösség vezető. (A testület mindig öttagú) 

6. A meghirdetés rendje: 

 Az iskola vezetése összehívja a döntéshozó testületet. A testület ülése lehet 

hagyományos, illetve online. 

 A Generátor Alapítvány képviselője nyilatkozik a tanévben kiadható gyűrűk lehetséges 

számáról a rendelkezésre álló finanszírozási keret figyelembevételével. 

 A döntéshozó testület felhatalmazza az iskolavezetést az elismerő díj meghirdetésére. 

 A döntéshozó testület jegyzőkönyvet nyit, melyet folyamatosan vezet az eljárás ideje 

alatt. 

7. Az ajánlás rendje: 

A díjazott személyére vonatkozóan ajánlást tehet a Jedlik Szakgimnázium minden olyan 

dolgozója, aki a meghirdetés napján munkaviszonyban áll és munkaviszonya a meghirdetés 

évét megelőző szeptember 1., vagy azt megelőzően létesült. 

I. Ajánlás rendje, rendes munkarend szerint üzemelő tanítás esetén 

 A meghirdetést követően az iskolavezetés elkészíti a mindenkori dolgozók létszámának 

megfelelő sorszámozott és az iskola körbélyegzőjével hitelesített ajánlószelvényeket. 

Az ajánlószelvényen két név megadására van lehetőség.  

 Minden jelöltállításra jogosult dolgozó aláírása ellenében felveheti az ajánlószelvényét. 

(Véletlenszerűen választ a sorszámmal ellátott csomagolt ajánlószelvények közül.) 

 Minden dolgozó az ajánlószelvényen feltüntet legalább egy, legfeljebb két nem azonos 

nevet munkaközösségtől függetlenül. Nem iskolai alkalmazott megnevezésére csak 

akkor van lehetőség, ha az adott évben legalább két aranygyűrű kiosztására van 

lehetőség. 
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 A jelölő személy a kitöltött jelölő szelvényt a titkárságon elhelyezett urnába bedobja.  

 Az ajánlások leadására 5 munkanap áll rendelkezésre. 

 A határidő túllépése jogvesztő. 

II. Ajánlás rendje, megváltozott munkarend szerint üzemelő tanítás esetén 

 A meghirdetést követően az iskolavezetés elkészíti az elektronikus jelöltállításra 

alkalmas szavazói felületet. Minden jelöltállításra jogosult dolgozót e-mail-ben értesít a 

jelöltállítás menetéről és jelölő felület használatáról. 

 A jelölt állító személy a választható személyek közül kiválaszt legalább egy, legfeljebb 

kettő különböző szemályt, majd a küldés gomb megnyomásával elküldi választását. 

Nem iskolai alkalmazott megnevezésére csak akkor van lehetőség, ha az adott évben 

legalább két aranygyűrű kiosztására van lehetőség. Ebben az esetben a két lenyíló ablak 

mellett egy beviteli mező is láthatóvá válik, ahova mindenki szabadon megadhatja egy 

olyan személy nevét, aki a meghirdetés kritériumait teljesíti. 

 Az ajánlások leadására 7 nap áll rendelkezésre. 

 A határidő túllépése jogvesztő. 

8. A jelölt: 

 A döntéshozó testület az ajánlási határidőt követő napon értékeli a beérkezett 

ajánlásokat. Hagyományos jelölő lap esetén érvényes az az ajánlás, amelyiken 

egyértelműen olvasható egy, vagy legfeljebb két az adományozott pontban feltüntetett 

feltételeknek megfelelő személy neve. Minden más esetben az ajánlás érvénytelen. 

Elektronikus szavazás esetén csak akkor érvénytelen a jelöltállítás, ha nem választ a 

listában feltüntetett jelölhető személyek közül. Amennyiben a jelölő kétszer ugyan azt a 

személyt jelöli, azt csak egy jelölésnek számít az összesítéskor. A bizottság 

jegyzőkönyvben rögzíti az eseményeket. 

 A végső szavazásra jelölt személyek száma legfeljebb a kihirdetett adományozható 

gyűrűk számának kétszerese plusz egy. 

 Jelölt lehet az a személy, aki a leadott ajánlások (az érvényes ajánlásokon szereplő 

személyek száma) legalább 5%-án szerepel. Több 5%-ot meghaladó jelölt esetén a 

jelölések száma szerint felállított sorrend a mértékadó. 

 A döntéshozó testület az ajánlók számának arányában (a lehetséges ajánlattevők 

kevesebb, mint 50%-a tesz ajánlatot) egyoldalúan szűkítheti a kiosztható gyűrűk 

számát.  

 A döntéshozó testület értesíti a jelölteket. 

 A jelöltek írásos dokumentumot készítenek, melyben kronologikus sorrendben 

beszámolnak tevékenységeikről, teljesítményeikről. (3 munkanap) 

 Minden dolgozónak és az iskolavezetésnek lehetősége van jelöltenként támogató 

információk, vélemények megfogalmazására. Ezeket írásban kell benyújtani a 

döntéshozó bizottságnak (4 munkanap) 

 A jelöltekről készült összeszerkesztett anyag mindenkinek a rendelkezésére áll. (Iskola 

belső információs rendszere, vagy megosztott tárhely) 
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9. A szavazás rendje: 

A díjazott személyére vonatkozóan szavazhat a Jedlik Szakgimnázium minden olyan 

dolgozója, aki a meghirdetés napján munkaviszonyban áll és munkaviszonya a meghirdetés 

évét megelőző szeptember 1., vagy azt megelőzően létesült. 

I. Ajánlás rendje, rendes munkarend szerint üzemelő tanítás esetén 

A szavazást megelőzően az iskolavezetés elkészíti a mindenkori szavazásra jogosult dolgozók 

létszámának megfelelő sorszámozott és az iskola körbélyegzőjével hitelesített szavazólapokat. 

A szavazólapon külön sorokban szerepelnek a jelöltek nevei. 

 Minden dolgozó aláírása ellenében felveheti a szavazólapját. (Véletlenszerűen választ a 

sorszámmal ellátott csomagolt ajánlószelvények közül.) 

 Minden szavazó a szavazólapon egyértelműen megjelöl annyi jelöltet, amennyi a jelölés 

eredményeként kiadható gyűrűk száma. (aláhúzás, bekeretezés, név előtti mezőben „x”, 

vagy „+”,…) 

 A szavazó személy a kitöltött szavazólapot a titkárságon elhelyezett urnába.  

 A szavazásra 2 munkanap áll rendelkezésre. 

 A határidő túllépése jogvesztő. 

II. Ajánlás rendje, megváltozott munkarend szerint üzemelő tanítás esetén 

A meghirdetést követően az iskolavezetés elkészíti az elektronikus jelöltállításra alkalmas 

szavazói felületet. Minden szavazásra jogosult dolgozót e-mail-ben értesít a szavazás 

menetéről és a szavazó felület használatáról. A szavazófelületen külön sorokban szerepelnek a 

jelöltek nevei. 

 Minden szavazó a szavazólapon a név előtti rádiógombra kattintva választhat. Csak 

annyi személy megjelölésére van mód amennyi a meghirdetésben szereplő kiadható 

gyűrűk száma. 

 A szavazásra 3 munkanap áll rendelkezésre. 

 A határidő túllépése jogvesztő. 

10. Az adományozott kiválasztása: 

 Ugyanaz a kitüntetés ugyanazon személynek csak egy alkalommal ítélhető oda! 

 A döntéshozó testület a szavazást követő napon értékeli a szavazatokat. Hagyományos 

papíralapú szavazás esetén érvényes az a szavazat, amelyiken egyértelműen eldönthető 

a szavazó szándéka és a kiadható gyűrűk számának megfelelő jelölt van megjelölve. 

Minden más esetben a szavazat érvénytelen. Elektronikus szavazás esetén nem 

fordulhat elő figyelmetlenség, vagy szándékosság okán érvénytelenség. 

 Az a jelölt válik adományozottá, aki a legtöbb szavazatot kapja. Több kiadható cím 

esetén a szavazatok száma szerinti sorrend a végső sorrend. 
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 Amennyiben az iskolavezetése élni kíván a saját jogkörében tehető javaslattal, akkor az 

iskolavető, vagy megbízottja bejelenti a döntéshozó testület előtt a díjra javasolt 

személy nevét és indokolja a döntést. A Döntéshozó Testület véleményezheti a 

javaslatot. 

 A szavazásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a szavazás időpontját, helyét és 

lefolytatását, jelenléti ívet, valamint az egyes jelöltekre adott szavazatok számát. 

11.  A díj átadása 

I. Ajánlás rendje, rendes munkarend szerint üzemelő tanítás esetén 

A díj tárgyévben történő átadására az év első felében, a pedagógusnaphoz kötött ünnepi Jedlik 

Szakgimnázium rendezvény keretében kerül átadásra. A díjazottat a tanévzáró ünnepségre meg 

kell hívni és személyét be kell mutatni. Az átadásról és a díjazott személyéről, munkásságának 

bemutatásával, a Jedlik Szakgimnázium titkársága tájékoztatót ad az Intézmény honlapján. 

II. Ajánlás rendje, megváltozott munkarend szerint üzemelő tanítás esetén 

A díj tárgyévben történő átadására az év első felében, a pedagógusnaphoz kötött ünnepi Jedlik 

Szakgimnázium rendezvény keretében kerül átadásra. A műsor lehet online, vagy felvételről 

közvetített. Az átadásról és a díjazott személyéről, munkásságának bemutatásával, a Jedlik 

Szakgimnázium titkársága tájékoztatót ad az Intézmény honlapján. A személyes átadás 

módjáról a körülmények figyelembevételével minden esetben az iskola vezetése hoz döntést és 

azt tudatja az iskola alkalmazottjaival. 

12. Záró rendelkezések 

A díjazás költségének fedezetét az Intézmény a Generátor Alapítvány éves költségvetéséből 

biztosítja. 

 

A módosított szabályozás 2021. március 01. napján lép hatályba. 

 

 

 Módos Gábor Tihanyi György 

 igazgató s.k. közalkalmazotti tanács  

  helyi képviselője s.k. 

 Szabó Ildikó Domonkos László 

 szakszervezet Generátor Alapítvány  

 helyi képviselője s.k. kuratóriumának elnöke s.k. 

 

 

 

 Élő Tamás 

 szervezőbizottság 

 vezetője s.k. 


