
2. MELLÉKLET 

KITÜNTETÉSI JAVASLAT 
   

Javaslattevő szervezet: 

Kitüntetésre javasolt személy neve: 

Születési éve: és helye: 

Anyja neve: 

Szakképzettsége beosztása 

Lakáscíme: 

GTE tagságának kelte: Tagsági száma: 

Munkahelyének megnevezése: 

Munkahelyének címe: 

Vezetőjének neve: 

Melyik GTE szervezetben dolgozik: 

Társadalmi feladatai: 

Eddig GTE kitüntetései (melyik évben kapta) 

 

1. ………………………………. 

2. ………………………………. 

3. ………………………………. 

Milyen kitüntetésre javasolják (kérjük aláhúzni) 

- Bánki Donát Díj - Pattantyús Ábrahám Géza Díj 

- Egyesületi Érem - Műszaki Irodalmi Díj 

- Egyesületi Arany Érem - Egyéb (kérjük megnevezni) 

 
A kitüntetéshez kérjük a részletes indoklást a javasolt személy tudományos és 
egyesületi munkájának feltüntetésével. (A javaslat indoklása folytatólagos vagy külön 
mellékletben!) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Mellékletek:  A Szakmai önéletrajz mellékelve 
   Értékelőlap kitöltve mellékelve 
 
Dátum: ………………… 20…. ……… ……….. 
Aláírások:  
 
  ……………………………..   ……………………………….. 
        elnök      titkár



 
          3. MELLÉKLET 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 

Személyi adatok 

Név: 

Leánykori név: 

Születési hely:                                               év                 hó                           nap             

Anyja neve. 

Lakcíme:  
 

Iskolai végzettség:  
 

Szakképzettség: 

Középfok: 

Felsőfok:  

Szakmérnöki  

Tudományos fokozat: 

Eur. Ing. 

Nyelvismerete (nyelvvizsga vagy nyelvtudás szintje pl: olvas, beszél, előad): 
 
 

Szakértői tevékenysége: 

Munkahelyek és szakmai tevékenység: 

Időpont  ……….-tól   ……………-ig 

 Munkahely: 

 Szakmai beosztás. 

 Szakmai tevékenység: 

Időpont  ……….-tól   ……………-ig 

 Munkahely: 

 Szakmai beosztás. 

 Szakmai tevékenység: 

Időpont  ……….-tól   ……………-ig 

 Munkahely: 

 Szakmai beosztás. 

 Szakmai tevékenység: 

Időpont  ……….-tól   ……………-ig 

 Munkahely: 

 Szakmai beosztás. 

 Szakmai tevékenység: 

Időpont  ……….-tól   ……………-ig 

 Munkahely: 

 Szakmai beosztás. 

 Szakmai tevékenység: 

Időpont  ……….-tól   ……………-ig 

 Munkahely: 

 Szakmai beosztás. 

 Szakmai tevékenység: 



 
 

Egyesületi tagság kelte és tevékenysége: 
 
 
 

Melyik GTE szervezetben dolgozik és mik a társadalmi feladatai: 
 
 
 

Eddigi GTE kitüntetései és melyik évben kapta: 
 
 
 
  

 
Egyéb közölni valója: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyilatkozat 
 

A Gépipari Tudományos Egyesület Etikai Kódexét ismerem és tevékenységem során 
betartom. 
 
 
 
 
 
Dátum:.................................................. 
 
 
Aláírás:      ............................................................ 
         a GTE tagja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          4. MELLÉKLET 
ÉRTÉKELŐ LAP 

 
 -Javaslattevő szervezet: ...................................................................................
  
 -Kitüntetésre javasolt személy neve: .................................................................
  
 -Milyen kitüntetésre javasolják ( kérjük aláhúzni ): 
  -Bánki Donát Díj   -Pattantyús Ábrahám Géza Díj 
  -Egyesületi Érem   -Műszaki Irodalmi Díj 
  -Egyesületi Arany Érem   -Egyéb (kérjük megnevezni ):  
Az értékelés során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 
 (A megfelelő szempontok és elemek az értékelés során aláhúzhatók!) 
 1.-A felterjesztő szervezet javaslatában szereplő indokok, 
     kiemelve a konkrét egyesületi tevékenységet    (max.:0...5 pont) 
  -az Egyesületben végzett kíváló oktató munka, kíváló előadások,  
  -tudimányos tevékenység, publikációk, önálló egyesületi tanulmányok, 
  -eredményes egyesületi szervezői tevékenység, 
  -hasznos közérdekű tevékenység      

         értékelés:........pont 
 2.-A javasolt személy szakmai önéletrajzában előadottak (max.:0...5 pont) 
  -Szakképzettség:  
   (technikus, mérnök, szakmérnök, tudományos fokozat, eur.ing.) 
  -Nyelvismerete : 
    (nyelvvizsga, vagy nyelvtudás szintje  pl.:ír, olvas, beszél, előad ) 
  -Szakértői és szakmai tevékenysége 
  -Egyesületi tagság kelte és tevékenysége     
          értékelés:........pont 
 3.-A jelölt egyesületen belüli tevékenységének megítélése (max.:0....5 pont) 
     (pl.: mennyire közismert egyesületi szinten a munkássága) 
  -műszaki, tudományos, oktatási és szervező tevékenység,  
  -saját szakterületen elért jelentős eredmény,  
  -gazdasági munkában  bizonyított kiválóság,  
  -kiemelkedő aktivitás tanusítása az egyesületi munkában. 
    -ill. az előterjesztő szervezeti egység önértékelése egyesületen belüli  
      súlyának, szerepének megítéléséről 
  ( kiemelten az Egyesületi Éremre történt felterjesztésnél )   

         értékelés:........pont 
 4.-A jelölt egyesület érdekében kifejtett tevékenységének  
     mérlegelése           (max.:0...5pont) 
  (pl.: szervezetfejlesztés, egyesület hírnevének öregbítése, 
  rendezvények szervezése, szerződéses munkák végzése, 
  aktivitás a rendezvényeken, cikkek a Gépipar hasábjain, stb. )  

         értékelés:........pont 
 5.-A díj jellegétől függően a jelölt szakmai közéleti tevékenységének  
      megítélése hazai ill. nemzetközi mércével mérve:     (max.:0...5 pont) 
  -Pattantyús Díj: kiemelkedő oktatási és kutatás-fejlesztési tevékenység 
  -Bánki Donát Díj: kiemelkedő műszaki alkotás, magas színvonalú  
    szakmai tevékenység 
  -Irodalmi Díj:  az egyesületi szaksajtóban kifejtett kiváló  



    publikációs tevékenység 
  -Egyesületi Érem: az egyesületi szakosztályi munkában és  
    a munkahelyen kifejtett kiemelkedő tevékenység  

         értékelés:........pont
       mindösszesen: ............pont 

Az értékelés során megfogalmazható minősítések pontszámai: 
 
  -érdemtelen     0 pont 
  -megfelelő     1 pont 
  -átlagosan megfelelő   2 pont 
  -átlag felett megfelelő   3 pont 
  -jól megfelelő    4 pont 
  -kíválóan megfelelő    5 pont 
 
A javaslat Díj-Bizottság ülésére:        A Díj-Bizottság  értékelése: 
 
 1.- A konkrét egyesületi tevékenység súlya:  ......pont .......pont 
 2.- A javasolt személy szakmai életútja (önéletrajz alapján)..... pont .......pont 
 3.-A jelölt egyesületen belüli tevékenységének megítélése:.....pont .......pont 
 4.-A jelölt egyesület érdekében kifejtett szerepe: ......pont .......pont 
 5.-A jelölt szakmai közéleti aktivitása:   ......pont .......pont 
 
       összesítve: ......pont .......pont 
 
 
Az értékelést végezte:................................................................................................... 
 
Mellékletek: 
 -KITÜNTETÉSI JAVASLAT  mellékelve 
 -SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ   mellékelve. 
 -ÉRTÉKELŐLAP kitöltve   mellékelve. 
 
Vélemény:  
- a Díj-Bizottság a fentiekben dokumentált kitüntetési javaslatot támogatja / nem támogatja 
- a Díj-Bizottság sorrendi besorolása:     …………..helyen 
 
Indoklás: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................………………………………………………………
………………………………. 
 
Dátum:.................................................. 
 
 
Aláírás:     ................................................................... 
       a GTE Díj-Bizottság nevében 


