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PREAMBULUM
A Magyar Mérnöki Kamara Kitüntetési Szabályzatáról szóló 11/2013.(V.16.) MMK
Küldöttgyűlési határozat 2.1 pontjában kapott felhatalmazás alapján a Vas Megyei Mérnöki
Kamara (továbbiakban VMMK) a kiemelkedő mérnöki teljesítmény elismerése, a mérnöki
munka társadalmi rangjának emelése céljából kitüntető díjakat alapít.
A VMMK a saját alapítású díjain túlmenően, tagjai társadalmi elismeréséért javaslatot tehet
más szervezeteknek (Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vas Megye
Önkormányzata, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Mérnöki Kamara Szakmai Tagozatai, stb.)
az általuk alapított kitüntetésekre és elismerésekre.
AVMMK fontosnak tartja, hogy tagjai a szakcsoportok javaslatai alapján a Magyar Mérnöki
Kamara tagozatainak elismeréseiben, egyéb országos elismerésekben (pl. minisztériumok)
részesüljenek.
A VMMK saját kitüntetéseinek adományozásánál törekedni kell arra, hogy azok reprezentálják
a Mérnöki Kamara különböző szakmai területeit. Más szervezetek által adományozott
elismerésekre történő felterjesztéseknek megalapozottaknak kell lenniük, és ki kell elégíteniük
a szervezetek kitüntetési szabályzataiban előírt feltételeket.
1. BODÁNYI ÖDÖN DÍJ
A VMMK Bodányi Ödön Szombathely város kiváló főmérnöke tiszteletére és emlékére
"BODÁNYI ÖDÖN DÍJ"-at alapít
1.1. A díj adományozásának feltétele
A kitüntető díj évente egy alkalommal adható ki, és főszabályként a VMMK egy mérnök tagja
kaphatja,
• aki hosszabb időn át kiemelkedő mérnöki alkotó munkájával, személyes példamutatásával a
társadalom műszaki fejlődésében közmegbecsülésre tett szert,
• aki alkotói tevékenységén túlmenően a mérnökök képzésével, továbbképzéssel jelentősen
hozzájárult a műszaki ismeretek fejlesztéséhez, terjesztéséhez,
• akinek több évtizedes mérnöki tevékenysége során magas színvonalú mérnöki alkotásai
valósultak meg
• aki a Mérnöki Kamara elismertetése, eredményes működése érdekében tartósan kiemelkedő
tevékenységet fejtett ki.
A díj elsősorban életmű díjként adományozható.
1.2. A díj megtestesítése
• A "Bodányi Ödön Díj" 10 cm átmérőjű domborművesen kialakított arckép bronz emlékplakett
díszdobozban, mely Veres Gábor szobrászművész alkotása. Az emlékplakett hátoldalára a
díjazott neve és a díj odaítélésének éve kerül bevésésre.
• Díszoklevél
1.3. Pénzjutalom
A díjazott bruttó 1000 Eurónak megfelelő forint jutalmat kap.
1.4. A díj posztumusz is adományozható. A posztumusz díj az évi egy díjon felül is
adományozható.
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2. KIEMELKEDŐ MÉRNÖKI MUNKÁÉRT-DÍJ
A VMMK a kiemelkedő mérnöki teljesítmény elismeréséért
„KIEMELKEDŐ MÉRNÖKI MUNKÁÉRT-DÍJ”-at alapít
2.1. A díj adományozásának feltétele
Az elismerés évente egy alkalommal adható ki, főszabályként a VMMK maximum három fő
mérnök tagja kaphatja évente, aki hosszabb időn át – de legalább 10 éven keresztül –
kiemelkedő mérnöki alkotó munkájával, személyes példamutatásával a társadalom műszaki
fejlődésében közmegbecsülésre tett szert.
2.2. A díj megtestesítése
• A "Kiemelkedő Mérnöki Munkáért- díj” 12 cm átmérőjű domborművesen kialakított bronz
emlékplakett díszdobozban, mely Somogyi Tamás szobrászművész alkotása. Az emlékplakett
hátoldalára a díjazott neve és a díj odaítélésének éve kerül bevésésre.
• Díszoklevél
2.3. A díj posztumusz is adományozható. A posztumusz díj az évi max. három díjon felül is
adományozható.
3. VAS MEGYE FIATAL MÉRNÖKE ELISMERŐ OKLEVÉL DÍJ
A VMMK a fiatal mérnökök teljesítményének elismerése, teljesítményük további ösztönzése
érdekében
„VAS MEGYE FIATAL MÉRNÖKE ELISMERŐ OKLEVÉL DÍJ”-at alapít
3.1. Az elismerés évente egy alkalommal adható ki, évente a VMMK egy fő tagja kaphatja,
aki a tárgyévben legfeljebb 40 éves életkorú, aki rövid mérnöki pályafutása alatt figyelemre
méltó teljesítményt ért el.
3.2. A díj megtestesítése:
• Díszoklevél
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4. JAVASLATTÉTEL EGYÉB - A VMMK által javasolható - kitüntetésekre és
elismerésekre
4.1. A VMMK-nak lehetősége van tagjait javasolni más szervezetek által adományozható
kitüntetésekre és elismerésekre
Kitüntetést, vagy
Kitüntetés, vagy
Javaslattételi határidő
elismerést
elismerés
adományozó szervezet
megnevezése
Vas Megye
„BATTHYÁNY LAJOS - Tárgyév április 30.
Önkormányzatának
VAS MEGYÉÉRT
Közgyűlése
ÉLETMŰ Díj”
"VAS MEGYE
Tárgyév április 30.
GAZDASÁGÁÉRT Díj"
"GAYER GYULA
Tárgyév április 30.
KITÜNTETŐ
Emlékplakett"
„Vas megye fiatal
Tárgyév április 30.
vállalkozója díj”
Szombathely MJV
"Gothard Jenő-díj"
Tárgyév április 30.
Önkormányzatának
Közgyűlése
"Brenner-díj"
Tárgyév április 30.
Magyar Mérnöki Kamara
"ZIELINSKI SZILÁRD
Tárgyév február 28.
DÍJ"
„Év mérnöke aranygyűrű
Tárgyév február 28.
díj”
A más szervezetek által adományozható kitüntetések feltételrendszerét az 1. számú melléklet
tartalmazza.
Az elismerésekre való javaslattétel, azok értékelése, majd a kitüntetések felterjesztésére
vonatkozó elnökségi döntés a VMMK által alapított díjak adományozásának a Kitüntetési
Szabályzat 5. pontjában ismertetett eljárási szabályai szerint történik.
4.2. A szakcsoportok tehetnek javaslatot a Magyar Mérnöki Kamara tagozatai által alapított
kitüntetésekre, valamint az országos (pl. minisztériumi) elismerésekre.
A szakcsoportok vezetői tájékoztatják az Elnökséget megtett javaslataikról, valamint az odaítélt
kitüntetésekről, elismerésekről a javaslattételt, illetve a döntést követő 15 napon belül.
5. A KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYÁZÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
5.1. A kitüntetésekre történő javaslattétel
A kitüntetésekre javaslatot tehetnek a VMMK aktív tagjai, a szakcsoportok, a bizottságok és
tisztségviselők.
A kitüntetési javaslattételi adatlapot és a kitüntetésre javasolt részletes szakmai önéletrajzát a
VMMK kitüntetések esetében tárgyév november 30-ig, más szervezetek kitüntetései esetében
a 4.1. számú pontban foglalt határidőig kell eljuttatni a VMMK titkárságára. A kitüntetési
javaslattétel minta a kitüntetési szabályzat 2. számú, a szakmai önéletrajz a 3. számú mellékletét
képezi.
Kitüntetésre nem javasolható az, aki ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban,
illetve aki jogerősen fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.
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5.2. Előzetes értékelés
A kitüntetésekre beérkezett javaslatok előzetes értékelését, a posztumusz elismerések
odaítélését kivéve, a "Kitüntetési javaslattevő testület" (továbbiakban: Testület) végzi, mely.
• a Felügyelőbizottság elnökéből,
• az Etikai-fegyelmi Bizottság elnökéből,
• a szakcsoportok vezetőiből,
• szakcsoportokhoz nem tartozó kamarai tagok érdekeit képviselő személyből (titkár) áll.
Amennyiben a Testület bármely tagja érintett a kitüntetésre történő előterjesztése során, úgy a
Testület munkájában nem vehet részt. Az érintett tagot a Felügyelőbizottság és az Etikaifegyelmi bizottság elnöke esetében a bizottság bármely megválasztott tagja, a szakcsoporti
vezető esetében a szakcsoport alelnöke helyettesíti.
A Testület feladata a VMMK-hoz érkezett kitüntetési javaslatok formai és tartalmi értékelése
az értékelő lap segítségével. Az értékelő lap a Kitüntetési szabályzat 4. számú mellékletét
képezi.
A Testület tagjainak a kitüntetési javaslatokat a titkár a beérkezési határidőt követő 8 napon
belül elektronikus úton megküldi.
A Testület tagjai 8 napon belül visszajuttatják a kitöltött értékelő lapot a titkárnak, a titkár az
értékelő lapokat összesíti.
5.3. Döntés a díjak odaítéléséről
A díjak odaítéléséről a VMMK Elnöksége dönt.
A VMMK titkársága az elnökségi ülés előtt 8 (nyolc) nappal korábban megküldi az Elnökség
részére a Testület összesített értékelését. Az előterjesztésben érintett elnökségi tag nem vehet
részt a díjak odaítélését eldöntő elnökségi ülés munkájában.
Az Elnökség megvitatja a Testület értékelését, majd a beérkezett javaslatok számának és az
előterjesztett kitüntetési javaslatok színvonalának figyelembe vételével az Elnökség nyílt
szavazással dönt a "Kiváló mérnöki munkáért-díj" esetében a kiosztható díjak számáról.
Az Elnökség titkos szavazással dönt a díjak odaítéléséről. Amennyiben bármilyen rendkívüli
körülmény miatt csak online elnökségi ülés tartható, akkor a titkos szavazástól el lehet tekinteni.
Amennyiben az elnökségi szavazás során kétszer egymás után szavazategyenlőség áll elő a
jelöltekre voksolás során, akkor az elnökség dönthet úgy, hogy az adott évben a holtversenyben
végző jelöltek mindegyike megkapja az elismerést. Ezt, azaz a díj adományozás főszabályától
való eltérést, az elnökségnek külön szavazással kell elfogadnia, és a döntés csak a tárgyévre
érvényes.
A posztumusz elismerés odaítéléséről, a kegyeleti szempontok érvényesülése érdekében, az
elnökség az 5.2. pontban részletezett eljárás mellőzésével, egyszerű szavazással dönt.
A döntések eredményéről a kitüntetetteket az elnök írásban értesíti.
A döntést követően a VMMK elnöke a szakmai önéletrajz és a kitüntetési javaslattétel alapján
rövid , max 10 soros méltatást (laudáció) készít a kitüntetettekről, mely az elismerés átadásakor
felolvasásra kerül.
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1. sz. melléklet
Más szervezetek által adományozható kitüntetések feltételrendszere
Kivonat Vas Megyei Közgyűlés Önkormányzati rendeletéből
adományozható azon természetes vagy jogi
„VAS MEGYE GAZDASÁGÁÉRT – személynek, aki a megye gazdasági és műszaki
DÍJ”
fejlődése érdekében kimagaslóan
eredményesen tevékenykedett.

„GAYER GYULA
EMLÉKPLAKETT”

„GRÓF BATTHYÁNY LAJOS –
ÉLETMŰ DÍJ”

„VAS MEGYE FIATAL
VÁLLALKOZÓJA DÍJ”

elismerésben részesülhetnek azok a személyek
és/vagy közösségek, akik a megye környezetés természetvédelmét, a közösség ügyét magas
színvonalú tevékenységükkel példamutatóan
szolgálták, teljesítményükkel a megye
környezeti kultúrájának fejlődését, gazdagítását
jelentősen elősegítették, a megye arculatának
kedvező formálásában eredményesen
közreműködtek.
azon személynek adományozható, aki szakmai
életpályájával, emberi, alkotó munkásságával,
folyamatosan kimagasló teljesítményével
nagyban elősegítette Vas megye általános
fejlődését, gazdasági, szellemi értékeinek
gyarapodását; tevékenységével példaadóan
szolgálta az ország és különösen a megye jó
hírnevét, megbecsülését.
azon 35 év alatti személynek adományozható,
aki fiatal kora ellenére komoly eredményeket ért
el és értéket teremtett a gazdaság valamely
területén, aki saját erejéből vált a gazdasági élet
elismert tagjává, s példaképként szolgálhat a
felnövekvő generációk számára.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/1996. (II. 29.)
önkormányzati rendelete
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható kitüntetésekről
adományozható annak a személynek, aki a
gazdaság és a városüzemeltetés területén
Brenner-díj
kiemelkedő szakmai munkát végzett.
(2) A díjat, amelynek jutalomösszege 150 000
Ft, évente egy személy kaphatja.
adományozható annak a személynek, aki a
gazdaságkutatás, környezetvédelem, valamint a
Gothard Jenő-díj
műszaki fejlesztés területén kiemelkedő
szakmai munkát végzett.
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Magyar Mérnöki Kamara Kitüntetések
ZIELINSKI SZILÁRD DÍJ
Az MMK kitüntetést alapított az 1923. évi XVII. törvény alapján 1924-ben megalakított
Mérnöki Kamara első elnöke tiszteletére és emlékezetére. A kitüntetés azok kaphatják, akik a
kamara elismertetése, eredményes működése érdekében tartósan kiemelkedő tevékenységet
fejtettek ki. Emellett bírálati szempont még a kiemelkedő mérnöki tevékenység, mely nyomán
magas színvonalú mérnöki alkotások valósultak meg, és a tudományos tevékenység vagy a
mérnökök képzése és továbbképzése, mellyel a jelölt hozzájárult a műszaki ismeretek
fejlesztéséhez, terjesztéséhez. A Zielinski Szilárd Díj kitüntetésre bármelyik kamarai tag vagy
kamarai szerv tehet javaslatot, indoklással ellátva. A díjak száma évenként legfeljebb 4 db lehet.
Kollektív alkotócsoport tagjai megosztva is megkaphatják a díjat.
A javaslatokat az MMK titkárságára kell eljuttatni levélben vagy e-mailen az éves küldöttgyűlés
előtt legalább 2 hónappal (általában március elejéig). A beérkezett javaslatok közül az MMK
elnökéből és alelnökeiből álló kuratórium – kuratóriumi tag érintettsége esetén az elnökség által
helyette felkért tisztségviselő – választja meg a szavazatok erősorrendjében a díjazásban
részesülőket, és dönt a díj összegéről. A kitüntetés – amely oklevéllel és pénzjutalommal jár –
évente a Küldöttgyűlésen kerül átadásra.

ÉV MÉRNÖKE ARANYGYŰRŰ DÍJ
A Magyar Mérnöki Kamara az 1989. március 9-i megalakulásának 25. évfordulója alkalmával
2014-ben megalapította az Év Mérnöke Aranygyűrű Díj kitüntetést. A kitüntetést 2015-től azok
a kamarai tag mérnökök kaphatják, akik életpályájuk során hazai és nemzetközi tekintetben is
maradandó mérnöki alkotással, alkotásokkal kivívták a szakma elismerését, valamint aki az
adott évben kimagasló mérnöki létesítmény megalkotásában vett részt. A díjat rend szerint
minden évben az éves rendes küldöttgyűlésen adjuk át, első ízben 2014. május 24-én került sor
az átadásra.
A Magyar Mérnöki Kamara logójával díszített aranygyűrű kitüntetettjeinek kiválasztásáról 5
fős kuratórium dönt, melynek elnöke az MMK mindenkori elnöke, tagjai pedig a mérnöki
szakmához tartozó különféle szakterületek kiemelt szervezeteinek, cégeinek vezetői és
igazgatói közül kerülnek ki. Jelölési javaslatot a területi mérnöki kamarák, valamint az MMK
szakmai tagozatainak elnökei, továbbá az MMK Elnökségének tagjai tehetnek. A jelölés az
éves felhívásban közzétett formában történik.

A VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

7 / 10

2. sz. melléklet
JAVASLATTÉTELI ADATLAP
a VMMK Kitüntetési Szabályzatához
Kitüntetésre javasolt tag neve
Anyja neve
Születési helye, ideje
Lakhelye
Jelenlegi munkahelye, beosztása
Munkahelyének címe
Telefonszáma
Email címe

Javaslattevő személy, vagy szervezet
neve
Milyen kitüntetésre javasolja
A javaslat indoklása

Kelt,
..................................................
javaslattevő
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3. sz. melléklet
SZAKMAI ÉLETRAJZ
a VMMK Kitüntetési Szabályzatához
1. SZEMÉNYES ADATOK
Név
Leánykori név
Születési helye, ideje
Anyja neve
Lakcíme
Jelenlegi
munkahelye,
beosztása
2. SZAKKÉPZETTSÉG (több végzettség esetén valamennyi)
Szakképzettség
Felsőfok
Tudományos fokozat
Nyelvismeret
3. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE (legfeljebb öt)
(kezdje az aktuálissal, és így haladjon időben visszafelé)
Mitől - meddig

Jelenleg betöltött kamarai funkció
Korábban betöltött kamarai funkció
Egyéb mérnöki kamarai tevékenység
Publikációk kamarai újságokban
(Magyar Mérnöki Kamara, Vasi Mérnök)

4. EGYÉB TEVÉKENYSÉGE

Publikációk, előadások
Közéleti tevékenysége
Mérnökök
tevékenysége

nevelésével

kapcsolatos

Egyéb említésre méltó tevékenysége
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4. sz. melléklet
ÉRTÉKELŐ LAP
Javaslattevő:
Kitüntetésre javasolt személy neve:
Milyen kitüntetésre javasolják:
A kitüntetési javaslat értékelése

Pontszám
(0-5)

Súlyszám

Összesen

1. A jelölt szakmai munkássága
Mérnöki tevékenységének megítélése a társadalmi
hasznosság, műszaki újszerűség, környezetre való kedvező
hatás szempontjából
2. A jelölt egyéb szakmai tevékenysége

4

3

Publikációk, előadások, kutatás, oktatás
3. Nevelési tevékenysége
Mérnökhallgatók, mérnökök nevelésével mentorálásával
kapcsolatos tevékenysége

2

3. A jelölt társadalmi tevékenysége
Mérnöki Kamara tevékenységében való aktivitás, közéleti
szerepvállalás a mérnöki tudományok népszerűsítése
érdekében, hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben
való tevékenység
Pontszám mindösszesen:

1

A javaslattevő testület a beérkezett javaslatokat a fenti szempontok szerint 0-5 osztályzattal
minősíti és majd a minősítési szemponthoz tartozó súlyszámmal szorozva összegezi.
Az értékelés során megfogalmazható minősítések pontszámai:
0 pont
1 pont
2 pont
3 pont
4 pont
5 pont

érdemtelen
megfelelő
átlagosan megfelelő
átlag felett megfelelő
jól megfelelő
kiválóan megfelelő

Súlyszámok:
•
•
•
•

szakmai munkásság
egyéb szakmai tevékenység
mentori tevékenység
társadalmi tevékenység

A VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

(4)
(3)
(2)
(1)
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