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1. Általános szabályok 
 
Az IBK-díjat az IBK tagjai alapították, már az IBK egyesület létrejötte előtt. Az IBK egyesület 
létrejöttével az IBK-díjat a jövőben az egyesület fogja adományozni évente egyszer. 
 

2. Díjazhatók köre 
 
Az IBK díját /továbbiakban „díj”/ az az IBK egyesületi vagy MABÉOSZ IBK köri tag nyerheti el, aki erre 
az IBK-ért végzett munkája alapján az egyesületi és köri tagság többségi véleménye alapján méltó. A 
díj elnyerésére a tiszteleti tagok nem jogosultak. 
 

3. A díj átadása 
 
Az IBK díj elismerő oklevelét az IBK éves találkozóján az IBK egyesület mindenkori Elnöke adja át 
ünnepélyes keretek között, akadályoztatása esetén valamely elnökségi tag. 
 

4. A díj odaítélése 
 
Az IBK egyesület Elnöke az IBK találkozó előtt javaslatokat kér az IBK egyesület és a MABÉOSZ IBK kör 
tagjaitól az IBK-díj jelöltjeire. Bármely felnőtt MABÉOSZ IBK köri és IBK egyesületi tag tehet javaslatot 
a díjra érdemesnek tartott személyre, jelölhető bármely MABÉOSZ IBK köri vagy IBK egyesületi tag 
(kivéve a tiszteleti tagok). Az egyesület Elnöke minden jelöltet megkérdez, hogy elfogadja-e a jelölt a 
jelölést. Minden olyan jelölt felkerül a jelöltlistára, aki elfogadja a jelölést. Jelölt hiányában az adott 
évi IBK-díj nem kerül kiosztásra. 
 
A jelöltek közül az IBK egyesület és a MABÉOSZ IBK kör tagsága egyszerű szavazati többséggel dönt az 
IBK díj odaítéléséről. Szavazategyenlőség esetén megosztott díj kerül kiosztásra. 
 
A díj odaítéléséhez a szavazati jogú tagok legalább 40%-ának leadott szavazata szükséges, az 
érvénytelen szavazat is számít. Ha nincs meg a kellő szavazatszám, a díj az adott évben nem kerül 
kiosztásra. 
 

5. A díj előállítása 
 
A díj előállítását és annak anyagi vonzatait az IBK egyesület biztosítja. A díjat elnyerők neveit az IBK 
levelező listán és az IBK köri és egyesületi honlapján is fel kell tüntetni. 
 

6. A Szabályzat elfogadása 
 
Az IBK közgyűlése az IBK-díjra vonatkozó Szabályzatot a ….. sz. határozatával 2012.09.21-én 
elfogadta.  
 
Kelt: Dabas, 2012.09.21. 
 
 

Csatlós Árpádné   Erőss Tamás 

       elnök   Felügyelő Bizottság elnöke 


