
A Magyarországi Baptista Egyház (röviden: Egyház) elismerési rendszert létesít és működtet a 

segítő cselekvésben hosszú idő alatt példaadó tevékenységet végző személyek elismerésére. 

Az Egyházhoz, gyülekezetekhez kötődő segítő munka alapformái a jogszabály alapján működő 

szolgáltatások - Szolgálat a szolgáltatásban - és a nem szabályozott formában működő segítő 

tevékenységek - Szolgálat a társadalomban. 

 

Az elismerések fajtái 

Az elismerések fajtái a következők:  

díj  

plakett 

oklevél  

 

Szolgálat a szolgáltatásban 

Jogszabály alapján működő szolgáltatások: 

- egyház központi szerve által fenntartott szolgáltatás 

- belső egyházi jogi személy által fenntartott szolgáltatás 

- belső egyházi jogi személy gyülekezet által fenntartott szolgáltatás 

- gyülekezeti alapítású, kapcsolatú civil szervezet által fenntartott szolgáltatás 

 

Az adományozás rendje és feltételei 

Az elismerések a szabályozott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 

területén sok éven keresztül végzett kiemelkedő és áldozatkész munkáért ítélhetők oda. 

Az elismerések posztumusz nem adományozhatók. 

Az elismerések adományozásának nem feltétele a baptista gyülekezeti közösségi háttér vagy 

hitéleti aktivitás, azonban az életpélda minősítése esetében keresztyén életvitel értékelési 

előnyt jelent.  

1. 

Balogh Lajos - díj 

A díj legalább évtizedes, lehetőleg több évtizedes kiemelkedő szakmai munka, emberi 

példaadás az egyház keretében végzett segítő szolgálatban vagy annak érdekében végzett 

tevékenységért adható. 

Aktív vagy nyugalomba vonult természetes személynek adományozható. 



Adományozható évente egy (1). 

A díj azonos díjazott részére az életpálya folyamán csupán egy alkalommal adományozható. 

 

2. 

Balogh Lajos - plakett  

A plakett feltétele a szakterületen végzett sok éves, magas szakmai színvonalon végzett 

munka.  

Adományozható évente öt (5). 

Egy személy több alkalommal is részesülhet elismerésben, de az elismerések adományozása 

között legalább 47 hónapnak el kell telnie. 

 

3. 

Balogh Lajos  - plakett - junior kategória  

A plakett annak a 35 év alatti személynek adományozható, aki minimum 5 éve végez magas 

színvonalú szakmai munkát a szakterületen, vagy kiemelkedő szakmai eredmény ill. innováció 

köthető hozzá.  

Adományozható évente egy (1). 

A díj azonos díjazott részére csupán egy alkalommal adományozható. 

  



Szolgálat a társadalomban 

Nem szabályozott formában működő segítő tevékenység lehet szervezett vagy nem szervezett 

formában végzett munka. A segítő tevékenységet ebben az esetben a tartalma határozza meg. 

Segítő tartalom a más személyek érdekében végzett tevékenység, mely megnyilvánulhat 

személyes gondozásban, háztartás segítésben, életfeltételek biztosításában, adományban, 

érdekvédelemben, gazdálkodás támogatásában, életvitel megerősítésében, foglalkoztatás – 

aktivizálás segítésében, gyermekek fejlesztésében, nevelésében. 

 

Az adományozás rendje és feltételei 

Az elismerések a nem szabályozott formában működő segítő tevékenységek területén sok 

éven keresztül végzett kiemelkedő és áldozatkész munkáért ítélhetők oda.  

Az elismerések posztumusz is adományozhatók. 

A díjak adományozásának feltétele a baptista gyülekezeti közösségi háttér vagy hitéleti 

aktivitás. 

1. 

Beharka Pál  az árvák atyja   - díj 

A díj annak a személynek ítélhető oda, akit legalább évtizedes, lehetőleg több évtizedes, az 

egyházi közösségi segítő szolgálatban vagy annak érdekében végzett kiemelkedő szakmai 

munka, emberi példaadás jellemez. 

Adományozható évente egy (1). 

A díj azonos díjazott részére az életpálya folyamán csupán egy alkalommal adományozható. 

 

2. 

Beharka Pál  az árvák atyja  - plakett 

A plakett feltétele a több éves kiemelkedő szakmai munka, emberi példaadás az egyházi 

közösség keretében végzett segítő szolgálatban vagy annak érdekében 

Adományozható évente három (3). 

Egy személy több alkalommal is részesülhet elismerésben, de az elismerések adományozása 

között legalább 47 hónapnak el kell telnie. 

 

  



Szolgálat a szolgáltatásban és Szolgálat a társadalomban 

1. 

Oklevél 

Az adományozás rendje és feltételei 

Segítő hivatás kiemelkedő példájának elismeréseként adható oklevél, mind a szolgáltatásban, 

mind a társadalmi szolgálatban végzett tevékenységért. Az oklevelet magánszemélyek, 

szervezetek, kisebb munkatársi közösségek egyaránt megkaphatják.  

Adományozható évente maximum hét (7). 

Egy személy vagy szervezet több alkalommal is részesülhet elismerésben. 

 

2.   

Révész Zsigmond - díj 

Az adományozás rendje és feltételei 

A díjat azok a magyar és külföldi természetes személyek, jogi személyek, szervezetek 

kaphatják, akik kiemelkedő szellemi vagy anyagi támogatással állnak a baptista szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ill. a baptista személyek, közösségek által 

végzett társadalmi szolgálat mellett.  

Adományozható évente egy (1). 

 

 

 

 


