NYOMÁSTARTÓ RENDSZEREK BIZTONSÁGÁÉRT DÍJ
ALAPÍTÓ OKIRAT
1, Alapítók:
- Gépipari Tudományos Egyesület (GTE), (Budapest XIV. Czobor u. 68.)
- Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum (MOGIM), (Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13.)
2, Az alapítás célja: Az Alapítók ezzel a díjjal megbecsülésüket kívánják kifejezni azon személyek iránt, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a nyomástartó rendszerek biztonságos működése érdekében végzett tevékenység eredményességéhez.
3, Az adományozás köre: A díjat azok a nyomástartó rendszer tervezők, fejlesztők, gyártók,
üzemeltetők, vizsgálók, oktatók, hatósági szakemberek kaphatják, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül az alapítói célban megfogalmazott tevékenységet végezték.
4, A díj leírása: 8cm átmérőjű bronzból öntött érem. Egyik oldalán a répcelaki robbanás áldozatainak emelt emlékmű domborműves képe és a „Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Zalaegerszeg” felirat. Másik oldalán „A Nyomástartó Rendszerek Biztonságáért” felirat, alatta a
díjazott neve és a díj átadásának éve, valamint körben a Gépipari Tudományos Egyesület
felirat. (Lásd a mellékletben.) A díj kicsinyített és egyszerűsített, lézergravírozással készített
mása, mint kitűző (jelvény) szintén a díj része.
A bronz plakett díszdobozban kerül átadásra egy adományozási oklevél kíséretében.
A díjhoz pénzjutalom is jár, melynek nettó összegében az aranyforint mindenkori értéke az
irányadó, az indulásnál 100.000 Ft. (A díj megállapításánál történelmi hagyományokból indultunk ki. A bruttó értékét három „arany forinthoz” igazítottuk. A Károly Róbert által veretett arany forint 3.52 g tiszta arany értékének felel meg. Az ebből kiszámított, kerekített forint érték képezi a bruttó díjalapot. Ennek az elvnek az alkalmazásával kívánjuk biztosítani,
hogy a változó infláció és a változó adórendszer mellett is a díj értékálló maradjon, mint a
„nyomástartó rendszerek biztonságának elve.”)
A díj forrását a mindenkori Balatoni Ankét költségvetéséből kell biztosítani.
5, A díj odaítélésének módja:
5.1. A díjat a beérkezett javaslatok alapján többségi szavazással a kuratórium ítéli oda.
Az első kuratórium tagjai:
- a GTE képviselője: Ilinyi János
- a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum képviselője: Tóth János
- a GTE-MOL Százhalombattai Szervezet képviselője: Németh János
- a MAHEG képviselője: Wiegand Krisztina
- a MAROVISZ képviselője: Fodor Olivér
- Prof. Dr. Tóth László, a díjalapítás javaslat tevője
A kuratórium titkársági feladatait a GTE látja el.

A kuratórium tagjai közül elnököt választ. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt. A kuratórium tagjaira a későbbiekben az alapító szervezetek tehetnek javaslatot.
5.2, Felterjesztés a díjra: Javaslatot tehetnek
- Nyomástartó rendszereket üzemeltető ipari cégek
- Nyomástartó rendszereket gyártók
- Egyetemek és egyéb oktatási intézmények
- Hatóságok, Államigazgatási szervek
- Nyomástartó rendszereket tervező cégek
- A nyomástartó rendszerekre is szakosodott beruházó, innovációs cégek
- Anyagvizsgálattal és anyagszerkezeti kutatásokkal foglalkozó vállalkozások
- Az évente megrendezésre kerülő nyomástartó rendszerekkel foglalkozó Balatoni
Ankét résztvevői
A felterjesztést írásban kell benyújtani minden év május 31-ig a Gépipari Tudományos Egyesület címére.
A felterjesztésnek tartalmazni kell a jelölt nevét, röviden az életpályáját és kiemelten azt a
tevékenységét, amiért a díjazásra javasolják. A Balatoni Ankéton elhangzott, a felterjesztési
kritériumoknak megfelelő jelöléseket az ankétról készített jegyzőkönyvbe kell foglalni, és ezt
kell a kuratórium elé terjeszteni.
5.3,A díj átadása:
- A díj minden évben jellemzően október hónapban a Balatoni Ankét rendezvényen kerül
átadásra ünnepélyes keretek között
- A díjat a GTE elnöke, vagy az általa megbízott személy adja át a MOGIM igazgatójának, vagy
megbízottjának a társaságában.
- Évenként csak egy díj kerülhet átadásra.
6, Egyéb rendelkezések:
- A díjazott személy az adott évben tiszteleti meghívottként, térítésmentesen, vehet részt a
Balatoni Ankétokon.
- A kuratórium intézkedik arról, hogy a díjazott személy fényképét, életútját és a jelölésének
indokait bemutató cikket jelentet meg egy, a nyomástartó rendszerekkel is foglalkozó műszaki szaklapban.
- A díjazott szakmai tevékenységének dokumentumait –eredetiben vagy másolatban- a
MOGIM irattárában helyezi el, és személyi anyagként őrzi.
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