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A Falufejlesztési Társaság 13/2008. (VII.17.) számú határozatával, Kemény Bertalan 

tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat 

létrehozója emlékének megőrzésére, „KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI 

DÍJ” -at alapított. 

 

A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes 

személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki 

feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés 

elkötelezettjeként, a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy 

országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el. 

 

A díj csak természetes személy részére, egy alkalommal ítélhető oda.  

 

A díjban részesülhet az a természetes személy – falugondnok, illetve a falu- és vidékfejlesztés 

során szűkebb vagy tágabb környezetében jelentős eredményeket elérő személy –, akit e 

szabályzatban foglaltak szerint a díjra érdemesnek tart a javaslattevő.  

 

A Falufejlesztési Társaság 1/2016. (I.2.) számú határozatával „KEMÉNY BERTALAN 

EMLÉKLAP” elismerést alapított.  

 

A Kemény Bertalan Emléklap azon felterjesztett személyek méltó elismerése, akik 

hosszú ideje (20 év) végzik a falu- és tanyagondnoki szolgálatukat. Az Emléklapot az 

elismert személy csak a rendezvény keretében, személyesen veheti át. 

 
Az emléklap csak természetes személy részére, egy alkalommal ítélhető oda.  

 

Emléklap elismerésben részesülhet az a természetes személy – falu- vagy tanyagondnok –, 

akit e szabályzatban foglaltak szerint a díjra érdemesnek tart a javaslattevő.  

 

 

A Díj és Emléklap adományozására szóló felhívást a Falufejlesztési Társaság elnöke minden 

év december 15-éig a Társaság honlapján közzé teszi.  

 

A javaslatot, a felhívás mellékletét képező adatlap felhasználásával és a megjelölt 

mellékletek becsatolásával kell benyújtani,  2021. január 15. péntek 12 óráig (beérkezési 

határidő) Alsómocsolád Község Önkormányzatának címére (7345 Alsómocsolád, 

Rákóczi utca 21.) küldött ajánlott küldeményként 1 db papír alapú és 1 db elektronikus 

(CD WORD dokumentum) formátumú példányban, vagy elektronikus formában 1 db 

aláírt szkennelt és 1 db WORD formátumú mellékletként a telehaz.alsomocsolad@t-

online.hu címre. A borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában kérjük tüntessék fel 

„Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj 2021”. 
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A javaslatokat a Díjbizottság értékeli és javaslatát minden év február 1-ig jóváhagyásra a 

Falufejlesztési Társaság Elnöksége elé terjeszti. A beérkezett ajánlások közül a Díjbizottság 

előnyben részesíti azokat a javaslatokat, amelyek a mellékelt értékelési szempontrendszernek 

megfelelően kerülnek kifejtésre, valamint a javaslattevőn túl, a javasolt személy munkáltatója, 

a települési önkormányzat, vagy egyéb szervezet (pl. alapítvány, egyesület, intézmény) is 

támogat. Az Elnökség a Díjbizottság javaslata alapján hozza meg döntését. 

 

A díj 10 cm átmérőjű bronzplakett, aminek előlapját Kemény Bertalan portréja és a „Kemény 

Bertalan Falufejlesztési Díj” felirat, hátlapját a Falufejlesztési Társaság logója díszíti. A díj 

Simorka Sándor szobrászművész alkotása. A díjat díszes oklevél kíséri, ami tartalmazza a díj 

megnevezését, feltüntetve az adományozót és az adományozás évét. Tartalmazza továbbá a 

díjban részesülő nevét és az odaítélés rövid indokolását. Az oklevelet a Falufejlesztési 

Társaság Elnöke és díjat odaítélő bizottság elnöke írja alá.  

 

Az Elnökség a Falufejlesztési Társaság nevében Alsómocsolád Község Önkormányzatán 

keresztül gondoskodik a díjazott értesítéséről, a díj és oklevél elkészítéséről, és az átadó 

ünnepség megszervezéséről.  

 

A Falufejlesztési Társaság a díjazottakról nyilvántartást vezet, amit honlapján közzé tesz. 

 

A díjátadó ünnepség 2021. évben március 05-én, pénteken 10 órai kezdettel, az 

alsómocsoládi Vendégház és Konferencia Központban (Rákóczi utca 12.) kerül 

megrendezésre. 

 

A díjazottak a Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat személyesen vehetik át, 

akadályoztatásuk esetén előzetes egyeztetés alapján családtagjaik képviselhetik őket. 

Alsómocsolád, 2020. november 10. 

                                                                                   

                                                                                      Falufejlesztési Társaság   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ 2021. 

AJÁNLÓ ADATLAP 

 
Az ajánlást kérjük, hogy 2021. január 15. péntek 12 óráig (beérkezési határidő) küldjék el 

Alsómocsolád Község Önkormányzatának címére (7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.) 

ajánlott küldeményként 1 db papír alapú és 1 db elektronikus (CD WORD dokumentum) 

formátumú példányban, vagy elektronikus formában 1 db aláírt szkennelt és 1 db WORD 

formátumú mellékletként a telehaz.alsomocsolad@t-online.hu címre. A borítékon vagy az 

elektronikus levél tárgyában kérjük tüntessék fel „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj 2021.” 

 
 

Jelölő szervezet neve: 

 

 

Jelölő szervezet levelezési 

és e-mail címe: 

 

 

Jelölő szervezet 

telefonszáma: 

 

 

Jelölt személy neve: 

 

 

Jelölt személy 

foglalkozása, beosztása: 

 

 

Jelölt személy levelezési 

és e-mail címe: 

 

 

Jelölt személy 

telefonszáma: 

 

 

Jelölés:  kérjük aláhúzással jelölje: 

(falugondnoki jelölés esetén mindkét címre érkezhet jelölés)  
 

a) Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj 
 

b) Kemény Bertalan Emléklap 
 

Fentartói nyilatkozat a 

falugondnok szolgálatban 

eltöltött évei számáról: 

 

Alulírott……………………… …… ……………. (név), a jelölt 

falugondnok falugondnoki szolgálatát fenntartó  

………………………………………………… (szervezet neve) 

képviseletében nyilatkozom, hogy …………………………….. 

(falugondnok neve) ………………. -óta (év/hónap/nap) tölti be 

a munkakört. 

Kelt: 

 

aláírás 
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A jelölő szervezet 

nyilatkozata a falu- és 

vidékfejlesztő hivatásban 

eltöltött évei számáról: 

 

Alulírott……………………… …… ……………. (név), mint a 

jelölt állító ……………………………………………………. 

(szervezet neve) képviselője nyilatkozom, hogy 

……………………………………………………. (jelölt neve) 

………………. -óta (év) végez falu- és vidékfejlesztő 

tevékenységet. 

Kelt: 

 

aláírás 

Szakmai méltatás a 

mellékelt értékelési 

szempontrendszer alapján: 

 

 

Megyei Falugondnok 

Egyesület ajánlása: 

(csak a falugondnok 

esetében) 

 

 

Kelt:  

 

       …………………………………………… 

                Jelölő szervezet aláírása        
 
  

Mellékletek 

 
Falugondnoki jelölés esetén 

 

 a falugondnoki szolgálat szakmai programja 

 a falugondnok társadalmi beágyazottságát alátámasztó ajánlások, támogató 

nyilatkozatok 

 amennyiben az ajánlást nem a falugondnoki szolgálat fenntartója teszi meg, a fenntartó 

ajánlása. 

 

Falu- és vidékfejlesztő jelölés esetén 

 

 a falu- és vidékfejlesztő lokális munkáját alátámasztó ajánlások, támogató 

nyilatkozatok 

 a falu- és vidékfejlesztő hálózati munkáját alátámasztó ajánlások, támogató 

nyilatkozatok. 

 



ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER FALUGONDNOKI JELÖLÉS ESETÉN 

 
 

Falugondnoki szolgálatban eltöltött idő  max. 20 pont 

  ≤ 5 év    0 pont 

  5-10 év   10 pont 

  10-15 év    15 pont 

  ≥ 20 év   20 pont 

  1 éven belül nyugdíjba vonulók     20 pont 

A falugondnok társadalmi beágyazottsága  max. 30 pont 

 

A szakmai programban szereplő tevékenységen túl milyen 

egyéb feladatokat végez a falugondnok? Egyéb feladat: 

lakosság bevonása tervezési folyamatokba, 

rendezvényekbe, rendezvényszervezés stb. 

  10 pont 

  

Milyen módon támogatja a falugondnok a helyi 

közösségek/civil szervezetek munkáját.  
  10 pont 

  

Környezeti visszajelzések a helyi közösségek részéről. 

Például idősek, gyermekes családok, hátrányos helyzetben 

élők stb. - elégedettek-e a falugondnoki szolgálat 

ellátásának minőségével, a falugondnok hozzáállásával, 

illetve van-e lehetőségük a visszajelzésekre, azokat 

figyelembe veszik-e a szolgáltatás fejlesztése során. 

  10 pont 

Hálózati aktivitás max. 20 pont 

  

Aktív-e a rendszeren belül, aktív-e a megyei 

egyesületekben? Tevékenységének részletes kifejtése. 
  10 pont 

  

Oktatott-e a falugondnoki képzéseken, továbbképzéseken, 

támogatja-e, mentorálja-e az új falugondnokokat? 
  10 pont 

Fenntartói értékelés  max. 30 pont 

  

A falugondnok teljesítménye, munkához való hozzáállása, 

a falugondnok emberi hozzáállása, rugalmassága. 
  10 pont 

  

A falugondnoki szolgálat hogyan és milyen módon járul 

hozzá a helyi közösség jóllétéhez, értékeihez, problémái 

megoldásához, hogyan és milyen módon tudja bevonni a 

helyi közösség tagjait a közösségi életbe, mennyire 

kezdeményező, véleményformáló. 

  15 pont 

  

Alkalmaz-e a falugondnok alap és vállalt feladatai 

ellátásához innovatív, kreatív módszereket? Módszerek 

bemutatása. 

  5 pont 

Alkalmassági feltételek   

  A díjat egy alkalommal lehet odaítélni.     

  

Nem részesíthető Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjban 

az a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van 

folyamatban, jogerős fegyelmi büntetés vagy büntető 

ítélet hatálya alatt áll. 

    

 



ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER FALU- ÉS VIDÉKFEJLESZTŐ JELÖLÉS 

ESETÉN 
 

A falufejlesztésben eltöltött idő 

  
  max. 10 pont 

  ≤ 5 év    0 pont 

  5-10 év   4 pont 

  10-15 év    7 pont 

  ≥ 15 év    10 pont 

A falu- és vidékfejlesztő munkásságának hatóköre 

  
  max. 10 pont 

  1 település   4 pont 

  kistérség, minimum 3 település   1 pont 

  megye/régió   2 pont 

  országos   3 pont 

A falu- és vidékfejlesztő munka 

  
  max. 30 pont 

  
Hogyan járul hozzá a helyi és tágabb közösség jóllétéhez, 

értékeihez, problémái megoldásához? 
  5 pont 

  

Hogyan támaszkodik a helyi erőforrásokra, hogyan tudja 

motiválni a helyi közösség tagjait, hogyan épít a 

közösségben jelen lévő vagy menteni kívánt 

hagyományokra, egyéb kulturális elemekre? 

  5 pont 

  

Hogyan jelenik meg céljában, eredményében és/vagy a 

megközelítés módszertanában kreatív, újszerű, innovatív és 

jövőbe mutató megközelítés?  
  5 pont 

  

Fenntartható-e az általa elért eredmény, mérésre került-e a 

fejlesztés során elért társadalmi hatás, ha igen ennek 

mutatószámai? 
  5 pont 

  
Mennyire modellszerű, elterjeszthető az általa végzett 

tevékenység? 
  5 pont 

  
A falu- és vidékfejlesztő munkássága hogyan kapcsolódik az 

aprófalvak, falvak és vidéki térségek fejlesztéséhez? 
  5 pont 

Hálózati aktivitás    max. 20 

  

Tart-e fenn szakmai kapcsolatot helyi, kistérségi, megyei, 

regionális, országos szervezetekkel? Ha igen melyek ezek és 

mi a kapcsolat jellege (pl. tagsági viszony, közös tervezés, 

közös projektek/programok stb.)? 

  5 pont 

  
Az együttműködés intenzitása/mélysége, azaz a közös 

aktivitások száma, időtartama, elért személyek száma stb. 
  5 pont 

  

Az együttműködés során közösen használt erőforrások (pl. 

pénzügyi, emberi, szellemi, természetbeni) sokfélesége és 

mértéke. 

  5 pont 

  
Az együttműködés eredménye - mit ért el ténylegesen az 

együttműködés során pl. változást/cselekvést/bevételt. 
  5 pont 



A falu- és vidékfejlesztő értékelése  

  
  max. 30 pont 

  

A falu-és vidékfejlesztő teljesítménye, probléma 

érzékenysége, munkához való hozzáállása, emberi 

hozzáállása, rugalmassága, hitelessége. 

  10 pont 

  

A falufejlesztő hogyan tudja megszólítani egy közösség 

tagjait, mennyire kezdeményező, véleményformáló, 

példamutató? 

  10 pont 

  
A falu- és vidékfejlesztő jelenlétének, munkájának a 

közösségre gyakorolt hatása. 
  10 pont 

Alkalmassági feltételek   

  A díjat egy alkalommal lehet odaítélni.     

  

Nem részesíthető Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjban az 

a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van 

folyamatban, jogerős fegyelmi büntetés vagy büntető ítélet 

hatálya alatt áll. 

    

  
Nem részesíthető Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjban az 

a személy, aki gyakorló pártpolitikus vagy annak közeli 

hozzátartozója. 
    

 


