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A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Díjszabályzata
1. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) díjai
1.1. MEE Elnökségének hatáskörében alapított díjak (központi díjak)
Központi díjat az Egyesület Elnöksége alapíthat, vagy szüntethet meg.
1.1.1. Műszaki-tudományos, gazdasági és társadalmi díjak
A MEE kiemelkedő műszaki- tudományos, gazdasági és társadalmi munkát végző tagjainak
kitüntetésére az alábbi díjakat adományozza:
Alapítási
év

Évente kiadható
díjak száma

Elektrotechnikai Nagydíj

1969

1

Zipernowsky díj

1912

1

Déri díj

1960

1

Bláthy díj

1958

2

Kandó díj

1979

4

MEE Életpálya-elismerés

1994

4

Megnevezés

Egyesületi díjak

Nívó díj

3

Szakterületi Díjak
Csáki díj

1987

1

Liska díj

1983

1

Straub díj

1985

1

Urbanek díj

1985

1

Verebélÿ díj

1983

1
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1.1.2. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Partnere díj
A MEE a külső kapcsolatrendszerből kiemelkedő, a MEE céljait támogató, a MEE-vel
együttműködő jogi személyiségű társaság (gazdasági társaság, hatóság, civilszervezet stb.),
továbbá nem egyesületi tag magánszemély kitüntetésére díjat adományoz.
Megnevezés
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Partnere díj

Alapítási
év

Évente kiadható
díjak száma

2008

1

1.1.3. Diplomaterv, szakdolgozat pályázat díj
A MEE évente pályázatot hirdet az alap-, illetve mester-képzésben végzős hallgatók részére.
Évente 3-3 diplomaterv, illetve szakdolgozat díjazható, kategóriájukban három fokozatú
minősítéssel.
1.2. Nem MEE elnökségi hatáskörbe tartozó díjak
A MEE szakosztályai, társaságai, régiói, területi- vagy üzemi szervezetei saját hatáskörben
díjakat alapíthatnak. A saját hatáskörben kiadható díjazás rendjét a szervezet SzMSz-ében
köteles szabályozni, a díj a szervezet költségvetését terheli.
2. Díjak
2.1. Egyesületi díjak
2.1.1. Elektrotechnikai Nagydíj
Az Elektrotechnikai Nagydíjat a MEE évenként olyan tagjának adományozza, aki az
egyesületi életben tevékenyen közreműködik, vagy korábban hosszabb időn keresztül
közreműködött és az erősáramú elektrotechnika területén nagy jelentőségű eredményeket ért
el, így:
-

Nagy horderejű tudományos jellegű illetőleg műszaki, kutatási vagy fejlesztési
eredményt, ill. azok továbbfejlesztését

-

A nevelés - oktatás területén elért eredményekkel vagy ilyen eredmények sikeres
gyakorlati alkalmazásában vagy továbbfejlesztésében

-

Az ipari termelés és szolgáltatás műszaki színvonalát, minőségét jelentősen növelő új
módszerek, gyártmányok bevezetésében: a termelés és szolgáltatás kiemelkedő
szervezésében, irányításában.

-

Egy alkotómunkával teli életpálya

Az Elektrotechnikai Nagydíj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.
2.1.2. Zipernowsky díj
A Zipernowsky Károly díjat a MEE évenként olyan tagjának adományozza, aki:
-

az egyesületi életben tevékenyen közreműködik,
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-

az erősáramú elektrotechnika és határterületén kimagasló elméleti és/vagy tudományos
tevékenységet folytat,

-

valamint ennek keretében az elért eredményeit az Egyesület lapjaiban (Elektrotechnika,
Villamosság) tanulmány, szakcikk keretében ismerteti.

Előnyben részesítendő az a szerző, aki előzőleg az Egyesületben vagy más hazai, illetve
nemzetközi rendezvényen előadásban is ismertette művét.
A Zipernowsky díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.
2.1.3. Déri díj
A Déri Miksa díjat a MEE évenként olyan tagjának adományozza, aki:
-

az egyesületi életben tevékenyen közreműködik,

-

az erősáramú elektrotechnika
tevékenységet folytat,

-

ennek keretében elért eredményeit az Egyesület lapjaiban tanulmány, szakcikk
keretében ismerteti.

területén

kimagasló

gyakorlati

(alkalmazott)

A Déri díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.
2.1.4. Bláthy díj
A Bláthy Ottó Titusz díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza, aki:
-

az egyesületi életben annak fejlesztése és szervezése terén kiemelkedő tevékenysége t
fejtett ki,

-

az Egyesület munkáját és ezen keresztül az elektrotechnika fejlesztését jelentős
mértékben elősegítette,

-

saját szakterületén is kiemelkedő műszaki - gazdasági eredményeket ért el.

A Bláthy díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.
2.1.5. Kandó díj
A Kandó Kálmán díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza, aki:
-

a szervezeti egységekben több éven át folyamatosan végzett tevékenységével
kiemelkedő eredményeket ért el.

A Kandó díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.
2.1.6. MEE Életpálya-elismerés
Életpálya elismerést a MEE olyan 60 évnél idősebb tagjának adományozza évente, aki:
-

az egyesületi élet keretén belül több évtizeden át kiemelkedő tevékenységet folytat,

-

a tagság körében elismerésnek örvend.

Ezen elismerés (díj) adományozása előtt nem szükséges kivárni az Egyesület más díjainál
előirt 5 éves várakozási időt.
Az elismerés oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.
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2.1.7. Nívó díj
A Nívó díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza, aki:
-

az Egyesület folyóirataiban, kiadványaiban megjelentetett kiemelkedő színvonalú
tanulmányt, cikket közölt,

-

és/vagy az Egyesület rendezvényén elhangzott nagysikerű előadást tartott.

A Nívó díj elismerésben egy MEE tag több alkalommal is részesülhet. Ezen elismerés (díj)
adományozása előtt nem szükséges kivárni az Egyesület más díjainál előirt 5 éves várakozási
időt, továbbá a díjat követő évben a tag részesülhet más MEE díjazásban is. A Nívó díj
adományozható a MEE életpálya díjat követően is.
A Nívó díj oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.
2.1.8. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Partnere
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Partnere díjat a MEE évente egy jogi személyiségű
társaságnak, vagy MEE tagsággal nem rendelkező magánszemélynek adományozza,
amely/aki a Magyar Elektrotechnikai Egyesületet céljainak elérésében kiemelkedően
támogatta, az Egyesülettel műszaki, tudományos, gazdasági vagy társadalmi téren
eredményesen együttműködött, hozzájárult a MEE mint közhasznú civilszervezet rangjának,
elismertségének erősítéséhez.
A „MEE-PARTNER DÍJ” kisplasztika és oklevél adományozásával jár.
2.2. MEE szakterületi díjak
2.2.1. Csáki díj
A Csáki Frigyes díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza, aki az Egyesület keretében
belül kifejtett, kiemelkedő tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult az energetikai
informatika elterjesztéséhez, alkalmazásához, valamint aktívan részt vesz a területet gondozó
szakosztály tevékenységében.
A Csáki díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.
2.2.2. Liska díj
A Liska József díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza, aki az egyesületi élet keretén
belül a villamos gépek és berendezések szakterületen kiemelkedő elméleti, vagy gyakorlati
tevékenységet folytat, valamint aktívan részt vesz a területet gondozó szakosztály
tevékenységében.
A Liska díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.
2.2.3. Straub díj
A Straub Sándor díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza, aki az egyesületi élet
keretén belül a villamos fogyasztó-berendezések és szereléstechnika szakterületen
kiemelkedő elméleti, vagy gyakorlati tevékenységeket folytat, valamint aktívan részt vesz a
területet gondozó szervezet tevékenységében.
A Straub díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.
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2.2.4. Urbanek díj
Az Urbanek János díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza, aki az egyesületi élet
keretén belül a világítástechnika szakterületen kiemelkedő elméleti, vagy gyakorlati
tevékenységet folytat, valamint aktívan részt vesz a területet gondozó szervezet
tevékenységében.
Az Urbanek díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.
2.2.5. Verebélÿ díj
A Verebélÿ László díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza, aki az egyesületi élet
kertén belül a villamos művek, villamos vontatás és a villámvédelem szakterületen
kiemelkedő elméleti vagy gyakorlati tevékenységet folytat, valamint aktívan részt vesz a
területeket gondozó valamelyik szakosztály tevékenységében.
A Verebélÿ emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.
2.3. Diplomaterv, szakdolgozat pályázat díj
A diplomaterv, szakdolgozat pályázaton azok az alap-, illetve mester-képzésben végzős
hallgatók vehetnek részt, akik a tárgyévet megelőző őszi, vagy a tárgyév tavaszi
szemeszterében készítik el záró munkájukat.
Azok a diplomatervek, illetve szakdolgozatok kerülhetnek bírálatra, amelyeket a képzési
intézmény befogadott.
A MEE a tárgyév első negyedévében teszi közzé pályázati felhívását. A pályamunkákat a
tárgyév június 30-áig kell eljuttatni a MEE titkárságára.
A pályamunkákat bíráló bizottság értékeli és rangsorolja a tárgyév július 31-éig.
A díjakat a MEE Vándorgyűlésén adják át, ahol a díjazottak előadás keretében ismertetik
pályamunkájukat.
3. A MEE díjak odaítélésének szabályai
3.1. Általános szabályok
A MEE Elnökségének hatáskörében alapított díjak (központi díjak) odaítélésére vonatkozó
követelményeket jelen díjszabályzat határozza meg, melyet az Elnökség fogad el.
A központi díjazásra felterjesztésre, központi díjban részesítésre – munkája, aktivitása
alapján – minden olyan MEE tag alanyi jogon jogosult, akinek tagsági joga nem esik
korlátozás alá, továbbá a díjszabályozásban meghatározott követelményeknek eleget tesz.
Általános követelmény a díjazott legalább 5 éves egyesületi tagsága, aktivitása, amely alól
kivétel a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Partnere díj, valamint a diplomaterv,
szakdolgozat pályázat díjak.
Egy személynek ugyanabban az évben csak egy díj ítélhető oda.
Ugyanazt a díjat egy személy csak egyszer kaphatja meg, ez alól kivétel a Nívó díj.
Általános szabály, hogy ugyanazon MEE tag újabb egyesületi díjat csak 5 teljes naptári év
elteltével kaphat.
A szabály alól kivétel a MEE Életpálya-elismerés, amely 5 éven belül is adható.
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A Nívó díj adományozása előtti 5 éven belül adott más MEE díj nem kizáró ok, továbbá NÍVÓ
díj adományozása után nem szükséges kivárni az Egyesület más díjainál előirt 5 éves
várakozási időt.
Az a szakdolgozat pályázaton díjazott, aki a mester képzése végén diplomaterv pályázaton is
indul, díjazásban részesülhet, és nem vonatkozik rá, az Egyesület más díjainál előirt 5 éves
várakozási idő.
Aki a legmagasabb egyesületi díj - az Elektrotechnikai Nagydíj - birtokosa, azt a továbbiakban
csak a MEE életpálya díjra lehet felterjeszteni.
MEE életpálya díj után már semmilyen más egyesületi díj nem adható, a Nívó díj kivételével.
Posztumusz díj csak a díjazásról szóló döntés után elhunyt egyesületi tagnak adományozható.
A MEE Küldöttgyűlése által megválasztott alábbi tisztségviselőkre speciális szabályok
vonatkoznak.
•

Elnök,

•

Főtitkár,

•

Gazdasági Bizottság elnöke,

•

Szakmai-Tudományos bizottság elnöke,

•

Oktatási Bizottság elnöke,

•

Szervezési Bizottság elnöke,

•

Kommunikációs és Marketing bizottság elnöke,

•

Felügyelő Bizottság elnöke

•

Etikai Bizottság elnöke)

Számukra mandátumuk ideje alatt kizárólag az alábbi díjakat lehet adományozni:
•

Csáki díj

•

Liska díj

•

Straub díj

•

Urbanek díj

•

Verebélÿ díj

•

Nívó díj

3.2. Díjbizottságok
Az egyesületi díjak odaítéléséről bizottságok döntenek.
A díjbizottság tagjai lehetőség szerint minél több szervezeti egységből és a tagok munkáját
leginkább ismerő, elismert személyekből kerülnek kiválasztásra, figyelve a folytonosság
fenntartására is.
A díjbizottságokba tagokat a régiók, a társaságok és a szakosztályok javasolhatnak.
A bizottságok elnökeit, illetve tagjait az Egyesületi Elnökség választja meg és adja ki részükre
a megbízást. Az Elnökség határozathozatala során figyelembe veszi a beérkezett személyi
javaslatokat, valamint a díjbizottságok összetételére meghatározott követelményeket és
szempontokat.
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A díjbizottságok elnökének, valamint tagjainak megbízása 2 év időtartamra szól és
megismételhető.
A díjbizottsági tagság megújítása 2 évenként, lépcsőzetesen 2-2 fő cseréjével, az Elnökség
hatáskörébe tartozik.
Indokolt esetben a díjbizottság összetételét az Elnökség évente módosíthatja. (pl.: új delegált
jelölése a küldő szervezet részéről, betegség stb.).
Az Egyesületi Elnökség ugyanannak a személynek egyidejűleg több díjbizottságba is adhat
megbízást, de ugyanaz a személy nem lehet egyszerre két díjbizottságnak is az elnöke.
Egy díjbizottság hatáskörébe egyidejűleg többféle egyesületi díj odaítélése tartozhat az
Egyesületi Elnökség felkérésnek megfelelően.
A díjbizottságok munkájukat az Egyesületi Elnökség által évente kiadott program szerint
végzik.
3.3. A Díjbizottságok összetétele:
Minden díjbizottság elnökből és páros számú tagból áll.
Egyesületi díjak díjbizottsági elnök:
-

legyen független, nagy tekintélyű személy, ne szakosztályt, társaságot, régiót
képviseljen,
az Elnökség jelöli és választja meg.
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MEE szakterületi díjak díjbizottsági elnök:
-

legyen szakterületén kiemelkedő személy,
a díj szakterületében illetékes szakosztály, társaság jelöli, és az Elnökség választja
meg.

Díjbizottságok tagjai:
-

Elektrotechnikai Nagydíj, MEE - Életpálya díj:
6 fő, a szakosztályok, társaságok, régiók, elnöki bizottságok jelölik, az Elnökség
választja meg arányos elosztásra törekedve,

-

Szakirodalmi díjak (Zipernowsky, Déri, Nívó):
6 fő, a szakosztályok, társaságok, régiók, elnöki bizottságok jelölik, az Elnökség
választja meg arányos elosztásra törekedve,

-

Egyesületi tevékenység (Bláthy, Kandó):
5 fő a régiók és 3 fő a szakosztályok, ill. társaságok jelöltjei közül, az Elnökség
választja meg,

-

Szakterületi tevékenység (Verebélÿ, Liska, Straub, Urbanek, Csáki):
5 fő a szakosztályok, ill. társaságok és 3 fő a régiók jelöltjei közül, az Elnökség
választja meg,

-

Diplomaterv, szakdolgozat pályázat díj:
6 fő, a szakosztályok, társaságok, régiók, elnöki bizottságok jelölik, az Elnökség
választja meg, szakmai-tudományos tevékenységük alapján.

3.4. Díjbizottságok működése:
a) A díjbizottságok határozatképesek, ha az előzetesen – az esedékesség előtt legalább 5.
munkanappal – meghirdetett ülésen legalább a bizottság elnöke (vagy helyettese) és
még 3 bizottsági tag jelen van.
b) Az elnököt csak indokolt esetben (betegség, tartós külföldi távollét) helyettesítheti a
jelenlévők által arra az alkalomra választott tag.
c) Minden díjbizottság maga alakítja ki működési, szavazási rendjét. A Díjbizottság
szuverén döntést hoz, a beterjesztett indoklások értékelésével. A Díjbizottság szükség
esetén bevonhat a munkájába nem szavazati jogú tanácsadót, vagy a díjjavaslatot tevő
szervezet képviselőjét, a jelölt felterjesztésének pontosításához.
d) A díjbizottságok egyszerű többséggel hoznak határozatot (50%-ot meghaladó
támogató szavazati arány). Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
e) A bizottságok a beérkezett javaslatok alapján a díjakra vonatkozó feltételek
figyelembevételével választják ki a megfelelő személyt. Vitás esetben titkos szavazás
alapján szavazati többséggel döntik el a díjazott nevét.
f) A díjbizottságok döntéseit – az előírt követelmények nem teljesülését vagy etikai
kifogást kivéve – az Egyesületi Elnökség jóváhagyólag tudomásul veszi. Kifogás
esetén a felülvizsgálatba a díjbizottság mellett az Etikai Bizottságot is be kell vonni.
g) A díjhalmozás elkerülésére a második, harmadik stb. központi díj odaítélését a
díjbizottság csak alapos mérlegelés után javasolhatja.
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h) Az egyesületi élet szervezésében kifejtett tevékenység alapján javasolt díjaknál
(Egyesületi tevékenység: Kandó, Bláthy díjak) a díjbizottság nagyobb súllyal, de ne
kizárólagosan vegye figyelembe a régiók, a területi és az üzemi szervezetek és az
Egyesületi Elnökség javaslatát.
i) Az egyes szakterületekhez tartozó díjak (Szakterületi tevékenység: Csáki, Liska,
Straub, Urbanek, Verebélÿ díjak) elbírálásánál az adott szakterületet képviselő
szakosztály, ill. társaság javaslatát a díjbizottság nagyobb súllyal, de ne kizárólagosan
vegye figyelembe a döntésnél.
j) A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Partnere díj odaítélésről az Egyesületi
Elnökség dönt.
3.5. Javaslattétel díjazásra
A kiemelkedő egyesületi tevékenységet elismerő díjakra az Egyesületi Elnökség, a regisztrált
tagságú, illetve a funkcionális szervezeti egységek, valamint a régiók tehetnek indoklással
ellátott jelölést.
A jelölés történhet előzetes tagi felterjesztés, vagy önálló szervezeti döntés alapján.
A jelölés kizárólag a Tagnyilvántartó Rendszer (TaR) e célra kialakított online felületén tehető
meg. A TaR automatikusan elvégzi a jelölhetőségre vonatkozó szűrést.
Előzetes tagi felterjesztés:
A MEE bármely tagja élhet az egyesületi díjazásra felterjesztés lehetőségével, amennyiben
egy másik MEE tagot a szakmai tevékenysége alapján alkalmasnak vél valamely díjra.
A felterjesztést - egyesületi tevékenységet elismerő díj esetében - annak a szervezet
elnökének vagy titkárának kell megküldeni, ahol a felterjesztett MEE tagot regisztrálták és
tagságát nyilvántartják.
A felterjesztést - szakterületi tevékenységet elismerő díj esetében - annak a funkcionális
szervezet elnökének vagy titkárának kell megküldeni, ahol a felterjesztett MEE tagot
nyilvántartják. Ha a díjra jelölt több funkcionális szervezetnek is tagja, kiválasztandó, hogy
melyikhez kívánja a felterjesztő elküldeni javaslatát.
A felterjesztés történhet online a TaR-ba való bejelentkezés után, a „MEE DÍJAK” főmenüből
a „Díjjavaslat” menüpontra való kattintással elérhető felületen keresztül, illetve más írásos
úton, de szigorúan betartva a Díjszabályzat „Díjjelölés tartalmára vonatkozó kötelező
előírások” mellékletében foglaltakat. A TaR-ban történő jelölés esetén a javaslat indoklás
szövegmezejébe minden esetben be kell írni a jelölő tag nevét és tagsági azonosító számát az
esetleges további egyeztetés elősegítése érdekében.
Az érintett szervezet elnökének és/vagy titkárának a TaR „Felterjesztések” menüpontból, vagy
a közvetlen írásos előterjesztés mérlegelése után, lehetősége van elfogadni vagy elutasítani a
felterjesztést. Elutasítás esetén a felterjesztő részére indokolni kell az elutasító döntést.
Amennyiben a titkár vagy az elnök elfogadja a díjjavaslatot, akkor:
-

ha az elfogadás a TaR felületén történik, az automatikusan jelöléssé válik

-

ha a felterjesztés írásban érkezett, az elfogadott felterjesztést rögzíteni kell a TaR-ban.

(lásd. „Jelölés”).
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Jelölés:
Szervezeti döntés vagy előzetes felterjesztés alapján az Egyesületi Elnökség, a regisztrált
tagságú és a funkcionális szervezeti egységek, valamint a régiók élhetnek a jelölés
lehetőségével. Amennyiben egy szervezet elnöke vagy titkára a saját tagjainak sorából választ
és tesz javaslatot, az automatikusan jelölésnek minősül. Az Egyesület Elnöke vagy Főtitkára
az Egyesületi Elnökség határozata alapján bármely MEE tagot jelölhet díjra. A javaslatnak
minden esetben tartalmaznia kell az Egyesületben végzett munka értékelését és a betöltött
tisztséget is.
A jelölés kizárólag a TaR-ba való bejelentkezés után a „MEE DÍJAK” főmenü alatt a
„Díjjavaslat” menüpontra való kattintással elérhető, kötelezően kitöltendő online felületen
keresztül lehetséges. Ennek tartalmára vonatkozó kötelező előírás a jelen szabályzat
mellékletét képezi. Amennyiben előzetes felterjesztés alapján történik a jelölés, a
„Felterjesztések” menüpontra való kattintással érheti el az adott szervezet elnöke és/vagy
titkára a hozzájuk érkezett javaslatokat.
A jelölést megkapják az érintett díjbizottság tagjai, a MEE Titkárság és amennyiben előzetes
felterjesztés alapján történt a jelölés, a felterjesztő.
A díjbizottságok csak a követelményeknek megfelelő, a Tagnyilvántartó Rendszeren keresztül
elektronikus úton az előre megadott határidőig beküldött jelöléseket bírálhatják el. A
díjjelölések beküldési határidejét minden évben az Egyesületi Elnökség állapítja meg. A
díjjavaslatokat a Titkárság és a díjbizottságok tagjai bizalmas anyagként kezelik.
Fentiek alól kivételt képez a szakirodalmi publikációhoz kötött díj, amelyet a díjbizottság
beterjesztett javaslat nélkül, a nyomtatásban megjelent írásmű alapján is odaítélhet.
3.6. Díjak átadása, közzététel
A bizottságok döntését az éves Küldöttgyűlésen, valamint az Elektrotechnika c. folyóiratban
nyilvánosságra kell hozni.
A Műszaki-tudományos, gazdasági és társadalmi díjak átadására a MEE éves
Küldöttgyűlésén, kivételes esetben más országos méretű egyesületi rendezvényen, ünnepélyes
körülmények között kerül sor.
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Partnere díjat és a diplomaterv, szakdolgozat pályázat
díjait a MEE Vándorgyűlésén adják át.
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Melléklet
A díjjavaslat tartalmára vonatkozó kötelező előírások:
-

Kitüntetésre javasolt személy neve:

-

Kitüntetésre javasolt személy munkahelyének, munkakörének megnevezése (nyugdíjas
esetében, a „nyugdíjas” megjelölést kell beírni)

-

Tanulmányai, végzettsége(i) (csak a legmagasabb iskolai, illetve a fontosabb kiegészítő
végzettségek)

-

Szakmai életpályája: munkahelye(i), főbb beosztása(i), jelentősebb - ismertebb szakmai
tevékenysége, (különösen, ami MEE munkákhoz kapcsolódik (felsorolásszerűen)

-

Oktatói, szakirodalmi tevékenység

-

Szakmai eredményei

-

Mióta tagja a MEE-nek

-

Kitüntetésre javasolt személy jelenlegi egyesületi tisztségének megnevezése

-

Egyesületi életpályája: szakmai – szervezeti tevékenysége, MEE tisztségei

-

Egyéb, a díjjavaslat szempontjából fontos információ:

-

Javaslattétel a díjbizottságnak az érdemek rövid összefoglalásával (miért javasolják a díj
odaítélését)
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