
 

 

A nagykunkapitány választás 

protokoll szabályzata 

 

 

1. A Nagykun Hagyományőrző Társulás elfogadja és tiszteletben tartja a Nagykun 

Kapitányok Tanács által 2006. február 3-án megfogalmazott és elfogadott 

Hagyományt alapító okiratot. 

 

2. A nagykunkapitány választásra 2009. évtől kezdődően – a Kunok Világtalálkozója 

évében - három évenként kerül sor.  

 

3. A nagykunkapitány személyére a Nagykun Hagyományőrző Társulás tagjai: 

Kisújszállás, Karcag, Túrkeve, Mezőtúr, Kenderes, Berekfürdő, Kétpó, Kunmadaras, 

Kunhegyes, valamint Kunszentmárton és Kuncsorba települések képviselő-testületei, a 

Kunszövetség és a Nagykun Kapitányok Tanácsa tehet ajánlást.  

 

4. A tiszteletbeli címet viselő személlyel szembeni elvárások: 

- példaértékű magatartás, 

- kun identitástudat, 

- közéleti és hagyományőrző tevékenység, 

- alkalmasság protokolláris szereplésre (jó megjelenés, beszédkészség). 

 

5. Az ajánlást a Nagykun Hagyományőrző Társuláshoz írásban kell benyújtani az adott 

év március 15. napjáig.  

 

6. Az ajánlásnak tartalmaznia kell: 

- a cím adományozására javasolt személy adatait, 

- méltatását. 

 

7. A javaslatok elbírálásáról a Nagykun Hagyományőrző Társulás dönt az adott év 

március 31. napjáig.  

 

8. A nagykunkapitány ünnepélyes beiktatására  

- a Kunok Világtalálkozója nyitó, illetve záró rendezvényének helyszínén kerül sor, 

attól függően, hogy melyik rendezvény kerül megtartásra a Nagykunságban, vagy 

- három évenként májusban, a redemptió ünnepéhez kapcsolódva a 

nagykunkapitányt adó településen kerül sor. 

 

9. A nagykunkapitány választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges fedezetet 

a javaslatot tevő település adott évi költségvetésébe betervezi. 

 

10. A nagykunkapitány választás költségeihez a Nagykun Hagyományőrző Társulás 

200.000,- Ft-tal járul hozzá, mely összeget az adott évi költségvetésébe betervez.  

 

 

 

 

 



11. A nagykunkapitány 

- öltözete: zsinóros atilla, pantalló, ing,  

- jelképek: kapitányi medál, nyakbavaló, kapitányi kard, kulacs, pecsét (az egykori 

kunkapitányi pecsét másolata), tanúsítvány a kinevezésről 

 

 A kapitányi ruhát a jelölt maga varratja és a sajátja marad.  

 Puritán beiktatási ceremónia, melyhez ünnepi műsor kapcsolódik. 

 A jelképeket a Nagykun Hagyományőrző Társulás tagjai adják át, a kardot a 

legkorábban választott kunkapitány. 

 Minden jelképet az arra kijelölt személy, leginkább a megye, vagy a tájegység 

elöljárója, a város polgármestere, vagy jelesebb személye adja át. 

 

12. A beiktatás menete 

- Az adott település polgármestere közli az önkormányzat javaslatát, illetve a 

Nagykun Hagyományőrző Társulás döntését. 

- A Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke előtt leteszi az esküt, majd átveszi az 

erről szóló tanúsítványt a kapitányi pecséttel. 

- A kapitányi medált a polgármester akasztja a kapitány nyakába. 

- A nyakbavaló és a kulacs átadása a leköszönő kapitány és a Nagykun 

Hagyományőrző Társulás elnöke tiszte. 

- A kardot a nagykun főkapitány adja át. 

- Ezután a kinevezett kapitány a kulacsból bort önt az átadó személyeknek és 

köszöntve a jelenlévőket a kun hagyományok továbbélésére iszik a kulacsból. 

 

13. A nagykunkapitányi tisztség 

 

Időtartama: 

 A regnálási idő három esztendeig szól. 

 Három esztendő múltával beszámol végzett munkájáról a soron következő 

választáson. 

 Vállalt feladatát a Kapitányi Tanács irányításával a regnálási időszak után is 

tovább folytatja emeritus kapitányként. 

 A kapitány megnevezés élete végéig megilleti. 

 

Feladata: 

 A nagykun hagyományok ápolása, a nagykun identitás erősítése. 

 A nagykunok képviselete ünnepségeken és egyéb rendezvényeken. 

 Személyének mindenkor a nagykunok összetartozását kell szimbolizálni. 

 Tagja a Nagykunkapitányok Tanácsának és a Jászkunkapitányok Tanácsának, 

aktívan részt vesz azok munkájában. 

 

Költségek: 

 A tisztség ellátásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére a Nagykun 

Hagyományőrző Társulás évi bruttó 100.000,- Ft költségtérítést különít el az 

egyéb dologi kiadások terhére. Az ezen túl felmerülő kiadások a kapitányt 

terhelik.  

 

 

 


