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A DB fő feladatai voltak:
 Az OEE kitüntetéseinek előkészítése.
 Az Életfa emlékplakett adományozásával összefüggő tevékenység.
 Részvétel az OEE Kitüntetési Szabályzatának átdolgozásában konzultánsként.
Az OEE kitüntetéseinek előkészítése.
A DB a kitüntetések előkészítésekor a mindenkor érvényes Kitüntetési Szabályzat szerint
végezte munkáját:
 körlevélben meghirdette az előterjesztések határidejét és az előterjesztések
formai - tartalmi követelményeit.
 a határidőre beérkezett javaslatokat a DB két tagja alapvetően formai szempontok
szerint ellenőrizte és összeállította a DB elé terjesztettek névsorát.
 a DB teljes ülésén megvitatta az előterjesztéseket. Az Emlékérem kitüntetésekre
kiválasztotta azt a 6-6 főt, az Elismerő Oklevélre a 18 (15) főt akiket a küldöttgyűlés,
illetve az Elnökség elé terjesztett.
Az Életfa emlékplakett adományozásával összefüggő tevékenység
Az OEE elnökségének megbízása alapján a DB munkája 2012-től kiegészült a mindenkori
ágazati miniszter (VM, illetve FM) által adományozott Életfa emlékplakett adományozásának
előkészítésével.
Az elismerés elnyeréséhez két különböző helyről (pl.: volt munkahely és egy szakmai kamara,
vagy szakmai egyesület) származó, egybehangzó ajánlás szükséges. A szakmai egyesület
ajánlását az OEE elnöke a DB javaslata alapján adja meg.
Életfa emlékplakett minden évben három alkalommal adományozható:
március 15-én,
augusztus 20-án,
október 23-án.
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A DB az elismerések átadását megelőző év decemberében körlevélben tájékoztatta az
előterjesztésben érdekelteket a következő évi határidőkről és a Minisztérium által megkövetelt
szoros formai követelményekről.
A beérkezett javaslatokat egy-egy szűkített DB ülésen tartalmi és formai szempontok alapján
értékelte, majd az elfogadható előterjesztéseket továbbította az OEE elnökéhez,
továbbterjesztésre. A továbbításra nem javasolt előterjesztésekről a DB elnöke tájékoztatta az
előterjesztőket, tájékoztatva őket a visszautasítás indokairól.
A DB működésének eredményeként az előterjesztések tartalmi és formai minősége a
követelményeknek megfelelő színvonalra emelkedett.
Részvétel az OEE Kitüntetési Szabályzatának átdolgozásában
A Kitüntetési Szabályzat átdolgozását egy független bizottság végezte. A munka
előrehaladásának ütemében a DB észrevételezhette az elkészült anyagokat.
A Kitüntetési Szabályzatban lévő ellentmondásokra Halász Gábor tagtársunk felhívta a
figyelmet. Az észrevételeit (4 db.) a DB elfogadta és a Szabályzat kijavítására javaslatot tett.
Rendezni kell a határon túli helyi csoportok hovatartozását is (jelenleg az Erdélyi HCS az
elnökség alá tartozik). A 2015-től működő DB-nak a módosításra vonatkozó eljárást meg kell
indítani és javaslatát az Elnökség elé terjeszteni.
Javaslatok és feladatok
Javasoljuk, hogy az OEE elnöksége még 2014. december elején küldje szét a 2015. évi Életfa
emlékplakett előterjesztésre vonatkozó körlevelet.
Az Életfa emlékplakett adományozására a DB ülések javasolt dátumai, igazodva a beadási
határidőkhöz:
2015. január 9. (rész DB ülés)
2015. június 12. (rész DB ülés)
2015. augusztus 12. (rész DB ülés)
Az új DB 2015. januári teljes ülésén:




megalakul az új DB, ehhez a megválasztott elnökségnek megválasztása után elő kell
készíteni a megújított DB személyi összetételét,
megvitatja az Életfa plakett előterjesztésére vonatkozó FM szempontot (javaslati
sorrend felállítása),
előkészíti az OEE kitüntetéseire vonatkozó körlevelet, hogy azt 2015. január hónapban
ki lehessen küldeni.
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