A Magyar Mérnöki Kamara Kitüntetési Szabályzata
1. ZIELINS ZKI S ZILÁRD DÍJ
1.1 Az MMK kitüntetést alapít az 1923. évi XVII. törvény alapján 1924-ben
megalakított Budapesti M érnöki Kamara első elnöke tiszteletére és emlékezetére.
1.2 A kitüntetés azok kaphatják
- akiknek kiemelkedő mérnöki szolgáltatásaik nyomán magas színvonalú
mérnöki alkotások valósultak meg, illetve
- akik alkotói tevékenységükön túlmenően a mérnökök képzésével és
továbbképzésével, tudományos tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a
műszaki ismeretek fejlesztéséhez, terjesztéséhez, illetve
- akik a kamara elismertetése, eredményes működése érdekében tartósan
kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki.
1.3 A díjak száma évenként legfeljebb 4 db lehet. Kollektív alkotócsoport tagjai
megosztva is megkaphatják a díjat.
A kitüntetésre bármelyik kamarai tag vagy szervezet tehet indokolt javaslatot. A
javaslatokat az MM K titkárságára kell eljuttatni az éves küldöttgyűlés előtt
legalább 3 hónappal.
1.4 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 kitüntetést – amely oklevéllel és pénzjutalommal jár – évente egyszer, a
Küldöttgyűlésen kell rövid indoklással, átadni.
2. Területi és szakmai díjak
2.1 A területi kamarák és a szakmai tagozatok önállóan is létrehozhatnak egy-egy
nevesített „... M érnök-díj”-at, saját kitüntetési szabályzatukban meghatározott
feltételekkel.
2.2 A kitüntetési szabályzatot taggyűlésen (küldöttgyűlésen) kell szótöbbséggel
jóváhagyatni és azt meg kell küldeni egy példányban az MMK titkárságának, a
kitüntetésben részesültek adatait pedig évente folyamatosan kell közölni.
3. Nyilvántartás
A kamarai kitüntetésekről és a kitüntetettekről az MMK titkárságán nyilvántartás kell
vezetni (visszamenőlegesen is) és a díjazást a tagnyilvántartásban is fel kell tüntetni.
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4. Hatály
A jelen szabályzat elfogadása egyidejűleg hatálytalanítja a kitüntetési szabályokról
szóló korábbi MMK határozatokat (5/1998. (II.18.) Elnökségi; 2/2000. (I.19.)
Választmányi határozat).
Jóváhagyta a 4/2003. (III.12.) MMK Választmányi határozat.
5. Kitüntető címek alapítása
5.1 Az MMK „Tiszteletbeli Tag” címet adományoz azon magyar és külföldi
állampolgárságúak részére, akik a kiemelkedő mérnöki vagy/és közéleti
munkásságukkal és magatartásukkal kiérdemlik a mérnöktársadalom elismerését.
A Tiszteletbeli Tagság adományozásának szempontjai: hosszabb és kiemelkedő
mérnöki tevékenység, színvonalas mérnöki alkotás(ok) létrehozása, hosszabb és
magas szintű részvétel a mérnökképzésben, mérnöki tevékenységért és alkotásért
elnyert kitüntetések és díjak, a mérnöktársadalom javáért végzett közéleti
tevékenység, hazai és nemzetközi elismertség.
A Tiszteletbeli Tagság odaítéléséről és megvonásáról a MM K elnöksége dönt. E
cím elnyerője erre a célra alapított „Oklevel”-et kap, amelyet lehetőleg a MMK
éves Küldöttgyűlésén, ünnepélyes keretek között adnak át.
5.2 Az MMK „Örökös Tag” címet adományoz azon 75. életévet betöltött jelenlegi és
volt kamarai (egyleti) tagjai részére, akik a mérnöki kamarában végzett
kiemelkedő munkásságukkal, magatartásukkal kiérdemlik a mérnöktársadalom
elismerését.
Az „Örökös Tag” címet javasolhatja a Területi Kamara és/vagy a Tagozat.
A cím odaítéléséről évi létszámának 1 %-áig, valamint az átadás módozatáról és
megvonásáról a Területi Kamara dönt.
5.3 A „Tiszteletbeli Tag” és az „Örökös Tag”
- oklevélben részesül
- a „M érnök Újság”-ot ingyenesen megkapja
- alaptagdíj mentességet élvez, de a kitüntető címmel jogosultság nem jár.
5.4 A Tiszteletbeli Taggal járó költségeket az MMK viseli, míg az Örökös Tagét az
adományozó Területi Kamara
5.5 A kitüntető címek nyilvántartására a jelen szabályzat 3. pontjának előírásait kell
értelemszerűen alkalmazni.”
Jóváhagyta a 13/2003. (V.10.) MMK Küldöttgyűlési határozat.

(Dr. Kováts Gábor)
elnök

