
 

 

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

 

K I T Ü N T E T É S I  S Z A B Á L Y Z A T A  
 

 

 

A./ ZMKIK KITÜNTETÉSEI 

 

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége a megye gazdasági 

életében – és az azzal összefüggő területeken – nyújtott kiemelkedő 

teljesítmények elismerésére az alábbi díjakat alapítja: 

 

 

I. „ZALA MEGYE GAZDASÁGÁÉRT KAMARAI DÍJ” 

 

- A ZMKIK Elnöksége évente "ZALA MEGYE GAZDASÁGÁÉRT 

KAMARAI DÍJ"-at adományozhatja annak a vállalkozásnak, amely a 

megye gazdaságának egészét szolgáló, kiemelkedő teljesítményt 

nyújtott, vagy több éves egyenletes, kimagasló teljesítménye alapján 

hozzájárult a megye gazdasági fejlődéséhez. 

 

- A kitüntetett gazdálkodó szervezetre - írásban, indoklással ellátott- 

javaslatot tehetnek a ZMKIK tisztségviselői. 

 

- A kitüntetést az Elnökség tárgyalja meg és az Elnök ítéli oda.  

 

- A díj három vállalkozás részére ítélhető oda: 

 

-    A díjra felkerül a díj neve és a kitüntetés éve.  

     A kitüntetéssel együtt oklevél jár a díjazott részére. 

 

- Az átadásra alkalomhoz kötődően kerül sor. 

 

 

 

II.  „ZALA MEGYE SZAKKÉPZÉSÉÉRT KAMARAI DÍJ” 

 

A ZMKIK Elnöksége alkalomhoz kötődően szakképző intézmény számára és 

évente gyakorlati képzőhely számára adományozhatja a "ZALA MEGYE 

SZAKKÉPZÉSÉÉRT KAMARAI DÍJ”-at. 
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1) A Kamara a díjat alkalomhoz kötődően adományozhatja olyan szakképző 

intézmény számára, amely a tanulóképzés területén kiemelkedő munkát 

végzett, illetve a kamara szakképzéssel összefüggő tevékenységét 

kiemelkedő módon, hosszú időn keresztül segítette  

 

A kitüntetett szakképző intézményre a titkár és a ZMKIK tisztségviselői 

tehetnek javaslatot.   

 

A kitüntetést az Elnökség tárgyalja meg és az Elnök ítéli oda.  

 

A kitüntetés: ajándéktárgy, melyre felkerül a „Zala Megyei 

Szakképzéséért Kamarai Díj” felirat, a kitüntetés éve. A kitüntetéssel 

együtt oklevél jár a díjazott részére. 

  

Az átadásra alkalomhoz kötődően kerül sor. 

 
 

2) A Kamara a díjat évente adományozhatja azon vállalkozás számára, 

amely gyakorlati képzőhelyén kiemelkedően biztosította a gyakorlati 

képzés jogszabályi feltételeit, az adott szakmában előírt szakmai 

követelményeknek maximálisan megfelelt, a tanulókat magas 

színvonalon, eredményes gyakorlati oktatásban részesítette több éven 

keresztül. 

 

A kitüntetésre javasolt gyakorlati képzést folytató vállalkozásra a titkár és 

a ZMKIK tisztségviselői tehetnek javaslatot.   

  

A kitüntetést az Elnökség tárgyalja meg és az Elnök ítéli oda.  

 

A kitüntetés: ajándéktárgy, melyre felkerül a „Zala Megyei 

Szakképzéséért Kamarai Díj” felirat, a kitüntetés éve. A kitüntetéssel 

együtt oklevél jár a díjazott részére. 

 

Az átadásra alkalomhoz kötődően kerül sor. 

 
 

 

B./ MELEGKONYHÁS VENDÉGLÁTÓIPARI ÜZLETEK, KÁVÉHÁZAK, 

KOKTÉLBÁROK ÉS CUKRÁSZDÁK KAMARAI VÉDNÖKI TÁBLÁJA  
 

- A Balatoni Kamarák (a Zala Megyei, a Somogyi, és a Veszprém 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) elnöksége a három megyében 

működő melegkonyhás vendéglátóipari üzletek, kávéházak, 
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koktélbárok és cukrászdák minősítéséről és védnöki táblával való 

ellátásáról határozott.   

 

- A minősítésre pályázhatnak kamarai tagok és kamarán kívüli 

vállalkozások egyaránt.   

A minősítésre az Egységes Szabályzat Nyilatkozatának kitöltésével és 

a kamara részére történő megküldésével lehet pályázni minden év 

június 30-ig. 

 

- A minősítés folyamata: a pályázók elvégzik üzletük önminősítését egy 

kérdőív kitöltésével, mely egységes, a három megye szakértői által 

közösen kidolgozott és elfogadott szempontrendszer szerint, melyet, 

kitöltés után megküldenek a kamara részére.  

Adott megyei pályázónál a másik két megyéből érkező, kettő fős 

szakértői team próbafogyasztás keretében ellenőrzi a feltételek 

meglétét. Ugyanazon szempontrendszer szerint, külön-külön 

pontoznak a szakértők, majd ha a két összpontszám átlaga meghaladta 

az elérhető pontszám 80 százalékát, az üzlet megkapja a minősítést és 

a védnöki táblát.  

 

- A védnöki tábla átadására ünnepélyes keretek között a 3 megyei 

kamara szervezésében, a gesztor kamara koordinálásával kerül sor. 

 

- A szakértői bizottság utóminősítés keretében dönt a védnöki tábla 

további jogosult használatára. 

 

- A kamarai tag vállalkozások által működtetett üzletek részvételi díjat 

nem fizetnek. A próbafogyasztás és az utazás költségeit a szakértők 

részére a küldő kamara megtéríti. 

A nem kamarai tag vállalkozások által működtetett üzlet eljárási díjat 

köteles fizetni, amely tartalmazza a kettő fős szakértői csoport 

próbafogyasztásának költségeit. 
 

 

 

A Kitüntetési Szabályzatot egységes keretekben a ZMKIK Elnöksége 2017. 

május 15-én a 5/2017.(V.15.) számú határozatával fogadta el. 

A Kitüntetési Szabályzat az elfogadást követő nappal hatályba lép. 

 

 

         Mazzag Ferenc sk 

                   elnök 


