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1. A GTE ALAPSZABÁLY VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI 
 

 
(13)  Az Egyesület egyéb tevékenységeket is végez, különösen: 
  

g.) kitüntetések, díjak, ösztöndíjak adományozásával és 
adományozására tett javaslataival segíti  tagjai szakmai elismerését. 

 
 
(16) Az Egyesület két tagsági formát különböztet meg: 
 

a.)  … 
b.)  tiszteletbeli tagság ( ez lehet minden olyan rendes tag, aki szakmai 

eredményeivel és/vagy az Egyesületért végzett kiemelkedő 
tevékenységével erre a címre rászolgált és azt számára az Országos 
Elnökség adományozta). 

 
(17) Tiszteletbeli tag cím kivételesen adományozható olyan külföldi 

állampolgárnak is, aki  
 

a.) nemzetközi elismertségű szakmai hírével hozzájárul az Egyesület jó 
hírének növeléséhez 

b.) hosszabb időn keresztül eredményesen tevékenykedett az Egyesületért, 
az egyesületi célok megvalósításáért.  

 
(21) Az egyesületi rendes tagok jogai: 

e.) egyesületi kitüntetésben részesülhet  
 

 
V. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 
 
(43) A Küldöttközgyűlés …, de kizárólagos hatáskörébe az alábbiak taroznak: 

 
f.)  a tiszteletbeli elnöki cím és az örökös tiszteletbeli elnöki cím 

adományozása 
 
VI. ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 
 
(52) Az Országos Elnökség kiemelt feladat és felelősségi körei az alábbiak: 

 
k.)  kinevezi, illetve felmenti a Díjbizottság tagjait és elnökét, jóváhagyja 

az alelnökök által létrehozott bizottságokat és azok összetételét 
l.) a Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt egyesületi 

kitüntetések, díjak és címek alapítása és adományozása a 
Díjbizottság előterjesztésének figyelembevételével.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. EGYESÜLETI DÍJAK, KITÜNTETÉSEK 
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A Gépipari Tudományos Egyesület az egyesületben végzett tudományos és 
társadalmi munkát nagyra értékeli, és ennek megfelelő erkölcsi elismeréssel 
jutalmazza.  
 
2.1. A GTE tagjai tudományos és társadalmi munkájának elismeréséül három 

nagydíj és két egyesületi díj szolgál: (1. Melléklet) 
  -a GTE Egyesületi Aranyérem, 
  -a Bánki Donát Díj, 
  -a Pattantyús Ábrahám Géza Díj, továbbá 
  -a GTE Egyesületi Érem, és  
  -a GTE Műszaki Irodalmi Díj. 
 

2.2.  A GTE Tiszteleti Tagja cím adományozása szerves része az egyesület 
érdekében kifejtett több évtizedes kimagaslóan hasznos tevékenység kitüntető 
elismerésének. Az Egyesület Tiszteletbeli Tagja egyben az Egyesület 
"örökös tagja" lesz.  

 
2.3.    Az egyesületi díjakat az Egyesület Országos Elnöksége adományozza. 

Évenként rendszerint legfeljebb: 

• 1-1 db Egyesületi Aranyérem, Bánki Donát Díj, Pattantyús Ábrahám Géza 
Díj;  

•    4 db Tiszteleti Tag kitüntetés, 
 továbbá 

• 20-25 db  GTE Egyesületi Érem, és  

• 6-8 db  GTE Műszaki Irodalmi Díj 
kerül kiadásra.  

 

2.4.  Ezeket kiegészítően az egyesületben végzett közhasznú társadalmi munka 
megbecsülésének megnyilvánulásaként a GTE Országos Elnöksége 
javaslatot tesz más állami-, alapítványi-, és MTESZ-kitüntetések 
adományozására. 

 

2.5.  A felsorolt díjakon kívül az Egyesület szakosztályainak, területi szervezeteinek 
jogukban áll saját hatáskörükben műszaki nagyjainknak emléket állítani, 
róluk díjat elnevezni és a díjat az arra érdemeseknek átadni. A 
kitüntetésekről és azok eseti odaítéléséről, az átadás időpontjáról és 
körülményeiről a GTE Országos Elnöksége számára, annak jóváhagyása 
céljából, az adományozó szervezet vezetősége írásban jegyzőkönyvi 
feljegyzést kell készítsen, továbbá ezt másolatban a Díjbizottság számára is el 
kell juttatni információs felhasználás céljából. 

 

2.6.  Új egyesületi kitüntetés alapításának kezdeményezéséről az Egyesület tagjai, 
szakosztályai, területi szervezetei a GTE Országos Elnöksége számára írásos 
javaslatot tehetnek, amelynek alapján az Országos Elnökség az Alapszabály 
(52.) paragrafusának l.) pontja értelmében dönt. 

 

2.7.  A GTE Országos Elnöksége javaslatára a Küldöttközgyűlés  

• "Tiszteletbeli Elnök" címet, vagy  

• "Örökös Tiszteletbeli Elnök" címet adományozhat. 
 

2.8.  A GTE-díjak átadása mindig ünnepélyes keretek között valamilyen egyesületi 
eseményhez kötődik. 
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3. GTE DÍJBIZOTTSÁGA 
 
3.1.  A GTE Országos Elnöksége a tagság tevékenységének egyesületi 

elismerésére szolgáló ügyek operatív intézésére DIJBIZOTTSÁG-ot hoz létre. 
 
3.2.  A Díjbizottság elnökből és legalább két, legfeljebb négy tagból áll. A 

Díjbizottság elnökét és tagjait az Országos Titkári Tanács javaslatára az 
Országos Elnökség kéri fel és bízza meg négy évre.  

 
3.3. Az adott naptári évben esedékes előterjesztések időrendjéről mindenkor az 

Országos Elnökség rendelkezik. A kitüntetési javaslatok bekérésének kezdő 
időpontját és beérkezésének határidejét az Országos Titkári Tanács ülésén kell 
közzé tenni.  

 
3.4.  A Díjbizottság az egyesületi tagság, valamint az egyesület szervezetei által 

megfogalmazott javaslatok alapján, azokat összesítve és rangsorolva, az 
Országos Elnökség által meghatározott időpontokban, előterjesztést készít az 
egyesületi díjak odaítélésére. 

 
3.5.  A Díjbizottság üléseit az elnök hívja össze. Az ülés határozatképes, ha a 

bzottsági tagok nagyobbik fele jelen van. A Díjbizottság tagjainak külön 
megállpodásával levelező úton is végezheti munkáját, ekkor a határozat 
hozatalhoz a napirenddel kapcsolatban a bizottsági tagok nagyobbik fele 
írásban megfogalmazott állásfoglalása szükséges. 

 
3.6.  A Díjbizottság döntéseit többségi véleménnyel hozza. A többségi vélemény a 

leadott szavazatok számának felénél több állásfoglalás. Amennyiben a 
határozatképes létszám páros számú és a szavazatok egyenlő arányban 
oszlanak meg, az elnök véleménye dönt. A többségi véleménnyel szemben az 
elnök véleménye nem súlyozott. 

 
3.7.  A Díjbizottság munkájáról összefoglaló jelentést, jegyzőkönyvet készít, amelyet 

az Országos Elnökség számára döntéselőkészítő anyagként előterjeszt. A 
Díjbizottság javaslata az Országos Elnökségi ülés munka-dokumentuma, ezért 
annak egy példánya az elnökségi ülés jegyzőkönyvének mellékleteként 
megőrizendő. Ugyanígy irattározandók az egyesület szervezetei által 
megfogalmazott kitüntetési javaslatok eredeti példányai. 

 
3.8.  A GTE által alapított egyesületi kitüntetések odaítéléséről szóló Országos 

Elnökségi ülésen a Díjbizottságot az elnök, vagy az elnök által felkért bizottsági 
tag képviseli.  

 
3.9.  A Díjbizottság munkájáról csak az elnök, vagy az elnök által megbízott 

bizottsági tag nyilatkozhat. A bizottság ülései, mivel annak napirendje személyi 
jogokat érintő kérdésekkel kapcsolatos, bizalmas jellegűek, ezért az ott 
elhangzottak nem hozhatók nyilvánosságra.  

 
3.10.  Az Országos Elnökség döntéséről a kitüntetési javaslatokat megfogalmazó 

szervezeteket a Közgyűlést megelőzően írásban értesíteni kell.  
3.11.  A GTE Országos Elnöksége GTE Díjbizottság javaslatára esetenként "bíráló 

bizottságot" kérhet fel a "GTE Műszaki Irodalmi Díj"-ra érkezett javaslatok 
közötti sorrend rangsorolására. A "bíráló bizottság", amennyiben az előírt 
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feltételeknek a cikk megfelel, a beérkezett javaslatok figyelembevételével 
készíti el rangsorolását a díjazásra. A "bíráló bizottságot" az Egyesület 
Országos Elnöksége kéri fel évente, egy évre szóló megbízatással. A 
megbízatás az adott időtartamra évente legkésőbb szeptember 15-től a 
következő év szeptember 15-ig tart, és csak az adott időszakra szól, valamint 
az újabb bizottság kijelölésével megszűnik. A "GTE Műszaki Irodalmi Díj-bíráló 
bizottság" elnöke: az Egyesület elnöke, tagjai: a főtitkár, a GTE Díjbizottság 
elnöke és az Egyesület folyóiratainak főszerkesztői, ezen felül az Országos 
Elnökség által felkért további személyek (legfeljebb öt fő). Pályázók, illetőleg a 
díjra javasolt személyek nem lehetnek a "GTE Műszaki Irodalmi Díj-bíráló 
bizottság" tagjai. 

 

4. A GTE DIJBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE 
 
4.1. AZ ELŐTERJESZTÉS RENDJE 
 
4.1.1. Az egyesületi díjakra a kitüntetési javaslatokat a kezdeményező szervezeti 

egység elnöke és titkára terjeszti elő indoklással.  
4.1.2. Az Alapszabály demokratikus szellemének megfelelően alanyi jogán bármely 

tag is tehet javaslatot mások kitüntetésére.  
4.1.3. Az előterjesztések időrendjéről mindenkor az Országos Elnökség rendelkezik. 

A kitüntetési javaslatok bekérésének kezdő időpontját és beérkezésének 
határidejét az Országos Titkári Tanács ülésén kell közzé tenni.  

4.1.4. Az egyesületi díjakra vonatkozó kitüntetési javaslatokat a mellékelt 
formanyomtatványokon (lásd: KITÜNTETÉSI JAVASLATOK című melléklet!) 
kell összeállítani és határidőre eljuttatni a Díjbizottsághoz. 

4.1.5. A kitüntetési javaslathoz mellékelni kell az előterjesztett személy szakmai 
önéletrajzát (amelynek elkészítéséhez szintén formanyomtatványt javasolunk 
kitölteni ). Az egységes séma szerint kitöltött KITÜNTETÉSI JAVASLATOK és 
az azonos elvek szerint felépített SZAKMAI ÖNÉLETRAJZOK (3. Melléklet) 
egyszerűsítik az elbírálást és összehasonlíthatóvá teszik a pályázatokat.  

4.1.6. A formanyomtatványoktól eltérő formában benyújtott vagy hiányosan 
összeállított javaslatokat is értékeli a Díjbizottság. Az egyetlen minimumnak 
tekinthető formai megkötés, hogy a határidőre beérkező javaslatok 
egyértelműen tartalmazzák: 
- a kitüntetésre felterjesztett nevét, 
- a javaslattevő szervezetet, 
- a javaslattevők azonosítható személyét, 
- a javaslatban megcélzott egyesületi kitüntetés megnevezését, 
- a rövid indoklás pedig azt a szöveget tartalmazza, amelyet a kitüntetés 

odaítélése esetén a kihirdetéskor nyilvánosságra lehet hozni. 
4.1.7. A határidő lejárta után beérkezett javaslatokat a Díjbizottság nem dolgozza fel, 

ezek sorsáról az Országos Elnökség dönt, miután a kitüntetések odaítélése az 
Országos Elnökség kompetenciája, és a Díjbizottság csak a döntés-
előkészítési munkát végzi el. 

 
 

4.2. AZ ÉRTÉKELÉS RENDJE 
 
4.2.1. A Díjbizottság az egyesületi tagság, valamint az egyesület szervezetei által 

megfogalmazott javaslatok alapján, azokat összesítve és rangsorolva, az 
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Országos Elnökség által meghatározott időpontokban, előterjesztést készít az 
egyesületi díjak odaítélésére. 

4.2.2. A Díjbizottság a KITÜNTETÉSI JAVASLATOK és az egyéni SZAKMAI 
ÖNÉLETRAJZOK adatai alapján minden előterjesztést értékel. Az értékelés 
szempontonként 0...5 közötti pontszám megítélésével történik. Az értékelést a 
Díjbizottság az ÉRTÉKELŐ LAP alapján, (lásd: a csatolt 4.sz.mellékletben), a 
benne szereplő szempontokat követve végzi el. 

4.2.3. Az a jelölt, aki az értékelés valamely szempontjából zérus pontszámot kap, 
azaz ebből a szempontból nyilvánvalóan érdemtelenné válik a kitüntetésre, 
nem terjeszthető tovább.  

4.2.4. A javaslattevők által készített "önértékelések" a Díjbizottság véleményének 
megállapítását segítik, de határozatának meghozatalában nem kötelezik 
egyetértésre.  

4.2.5. Miután évente csak korlátozott számú kitüntetés adható, a Díjbizottság az 
értékelés alapján megítélt pontszámok összesítésével kialakított sorrendet 
állapít meg, és ennek alapján tesz javaslatot az Országos Elnökségnek a díjak 
odaítélésére. 

4.2.5. Az Egyesületi Érem kitüntetést az értékelési folyamatban első körben nem 
személyek, hanem a szervezetek kapják. Az Egyesületi Érem kitüntetést 
számszerűen az Egyesület működő szervezeti egységeinek javaslatai alapján 
ítéli oda az Országos Elnökség, így a javaslattevő által megállapított helyi 
felterjesztési sorrenden a díjat adományozó nem változtat. 

 
 

4.3. A DIJAK ODAITÉLÉSÉNEK RENDJE 
 
4.3.1. A Díjbizottság az egyesületi tagság, valamint az egyesület szervezetei által 

megfogalmazott javaslatok alapján, azokat összesítve és rangsorolva, az 
Országos Elnökség által meghatározott időpontokban, előterjesztést készít az 
egyesületi díjak odaítélésére. A GTE által alapított egyesületi kitüntetések 
odaítéléséről szóló Országos Elnökségi ülésen a Díjbizottságot az elnök, vagy 
az elnök által felkért bizottsági tag képviseli. 

4.3.2. A Díjbizottság összefoglaló jelentést, amely az egyes kitüntetés fajtákban 
szigorú rangsorba állítva tesz javaslatot a jelöltekre, az Országos Elnökség 
döntés-előkészítő anyagként megvitatja. A Díjbizottság javaslata az Országos 
Elnökségi ülés munka-dokumentuma, ezért annak egy példánya az elnökségi 
ülés jegyzőkönyvének mellékleteként megőrizendő. Ugyanígy irattározandók 
az egyesület szervezetei által megfogalmazott kitüntetési javaslatok eredeti 
példányai. 

4.3.3. Az Országos Elnökséget döntésének meghozatalában a Díjbizottság sorrendi 
javaslatai nem kötik, de ügyrendileg elsőnek a Díjbizottság által előterjesztett 
javaslatokról kell szavaznia. Amennyiben a listán előterjesztett jelöltek közül 
többségi szavazás útján, valamelyik nem nyeri el az Országos Elnökség 
bizalmát, nyílik lehetőség arra, hogy az elnökségi ülés jelenlévő tagjai új 
jelölteket is megnevezzenek. A szavazás módja nyílt, kézfeltartásos. Ha 
valamelyik elnökségi tag szóba kerül a jelöltek között, a napirend vitájában 
nem vehet részt és el kell hagynia a termet. 

4.3.4. Az Országos Elnökség a nagydíjasok személyét illetően egyenkénti 
szavazással dönt. Az Egyesületi Érmek odaítélésekor listára adott 
szavazással is hozható elfogadó jellegű többségi döntés. Az Országos 
Elnökség adott napirenddel kapcsolatos határozatában a szavazás számszerű 
megoszlása is jegyzőkönyvezendő.  
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4.3.5. Nyilvánosságra csak az elnökségi ülés határozatával elfogadott kitüntetési 
névjegyzék hozható. 

 

4.4. A DIJAZOTTAK ÉRTESITÉSÉNEK RENDJE 
 
4.4.1. Az Országos Elnökség döntéséről a kitüntetési javaslatokat megfogalmazó 

szervezeteket a nyilvánosságra hozatalt és a Közgyűlést megelőzően írásban 
értesíteni kell. Az értesítések megküldése az egyesületi Titkárság feladata. 

4.4.2. A díjazottakat az Országos Elnökség döntéséről a Közgyűlést megelőzően 
írásban értesíteni kell. Legkésőbb a közgyűlési meghívó mellékletében 
részükre megküldött levélben, félreérthetetlenül tudomásukra kell hozni, hogy 
milyen kitüntetést kapnak, azt milyen körülmények között, hol és milyen 
időpontban vehetik át. 

4.4.3. A nagydíjasoktól fotót kell kérni és az önvallomásuk megfogalmazását is 
lehetővé kell tenni. Ennek érdekében a GÉPIPAR főszerkesztője külön 
levélben, időben keresse meg a kitüntetetteket. 

 

4.5. A DIJAK ÁTADÁSÁNAK RENDJE 
 
4.5.1. A díjak átadása mindig ünnepélyes keretek között valamilyen egyesületi 

eseményhez kötődik. Rendesen a Közgyűlés alkalmából adjuk át a GTE-
kitüntetéseket. A díjak átadásának körülményeit az Országos Elnökség 
előzetesen határozatban kell rögzítse és a díjak átadására felelősöket kell 
kijelölni. 

4.5.2. Előfordulhat, hogy valamelyik szakági vagy területi szervezetünk jubileumi 
vagy szakmai eseményhez kötődően ünnepi körülmények között kívánja 
kitüntetett tagtársait köszönteni. A GTE díjak ilyen alkalommal is átadhatók. 
Az eseményt előre be kell jelenteni, hogy az Országos Elnökség időben 
felkészülhessen. Az ünnepségen az Országos Elnökséget képviselő 
meghatalmazott egyesületi tisztségviselő adhatja át a kitüntetést. 

4.5.3. Az egyesületi kitüntetések alkalmából az adományozás tényét és indoklását 
mindenkor nyilvánosságra kell hozni és a nagydíjjal kitüntetettek arcképét az 
Egyesület szakfolyóirataiban meg kell jelentetni. 

4.5.4. A GTE díjazottak névjegyzékét napra készen nyilván kell tartani. Valamennyi 
nagydíjasunk állandó meghívottként részt vehet a közgyűléseken. Lehetővé 
kell tenni, hogy a "Bánki Donát Díjasok törzsasztala", a "Pattantyús Ábrahám 
Géza Díjasok asztaltársasága", a "GTE Aranyérmesek-" és a "GTE Tiszteleti 
tagjaink kerekasztalai", mint az Egyesület legkiválóbbjainak találkozási 
fórumai megszervezhetővé váljanak. 
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1. MELLÉKLET 
 

A GTE ÁLTAL ALAPÍTOTT EGYESÜLETI DÍJAK 
 
I. GTE EGYESÜLETI ARANYÉREM 
 

1. A GTE a legkíválóbb egyesületi vezetők és a kiemelkedő személyiségű 
egyesületi tagok részére Egyesületi Aranyérem elnevezésű díjat alapított. 

 
2. Az Egyesületi Aranyérmmel az Egyesület Országos Elnöksége a Közgyűlésen az 

egyesület olyan egyéni tagjait tünteti ki, akik az egyesület országos választott 
vezető testületeinek tagjaként vagy tisztségviselőiként több évtizeden át az 
egyesületi élet fejlesztése terén kiemelkedő tudományos, társadalmi 
tevékenységet fejtettek ki, ezzel az egyesület munkáját és ezen keresztül 
gépiparunk fejlődését jelentős mértékben elősegítették, továbbá műszaki, 
tudományos, oktató és szervező tevékenységükkel saját szakterületükön jelentős 
eredményt értek el. 

 
3. A GTE Egyesületi Aranyérmet a bronzból készült Egyesületi Érem arannyal 

történő bevonásával állítjuk elő, amely 50 mm átmérőjű, az egyik oldalán " GTE 
Egyesületi Érem " körfelirattal és egyesület három betűből álló jelvényével, a 
másik oldalán babérkoszorúval övezve a kitüntetett bevésett nevével és "A 
technika fejlesztéséért" körfelirattal. 

 
4. Az "Egyesületi Aranyérem"-ből évente egy, de legfeljebb három adományozható. 

Az Egyesületi Aranyérem ismételten is elnyerhető, azonban legfeljebb 
tízévenként.  

 
5. Az "Egyesületi Aranyérem"-mel kitüntetettek fényképét és életútjukat, valamint az 

Egyesületről szóló személyes önvallomásukat az Egyesület GÉPIPAR című 
lapjában az ünnepi alkalommal egyidejűleg, a tagság számára példát mutatva, 
nyilvánosságra kell hozni.  
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II. BÁNKI DONÁT DIJ 
 

 

1. A GTE a legkiválóbb egyesületi tagok részére BÁNKI DONÁT professzorról 
elnevezett díjat alapított 1955-ben. 

 
2. Az Egyesület ezen díj alapításával emléket kíván állítani hazai műszaki és ipari 

fejlődésünk egyik legkiválóbb képviselőjének: 
BÁNKI DONÁT-nak, 

aki a belsőégésű motorok és vízgépek területén világviszonylatban elismert új 
megoldásokat dolgozott ki, ezen felül elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
magyar mérnöknevelés terén is. 

 
3. "Bánki Donát Díj"-jal a GTE-Közgyűlés az egyesület olyan egyéni tagjait tünteti ki, 

akik elsősorban ipari tevékenységük alapján, az egyesületi élet fejlesztése terén 
kiemelkedő tudományos, társadalmi tevékenységet fejtettek ki, ezzel az egyesület 
munkáját és ezen keresztül gépiparunk fejlődését jelentős mértékben 
elősegítették, e mellett saját munkaterületükön is kiváló műszaki vagy gazdasági 
eredményeket értek el. 

 
4. Az elbírálásnál figyelembe vehető: kiemelkedő műszaki alkotások, kiváló 

előadások, önálló tanulmányok, kiváló és eredményes egyesületi szervezői 
tevékenység, önálló tudományos munkásság, amely teljesen vagy részben a 
GTE keretei között jutott kifejezésre. 

 
5. A "Bánki Donát Díj" 60 mm átmérőjű érem. Az egyik oldalán Bánki Donát 

domborművű arcképe "Gépipari Tudományos Egyesület Bánki Donát-díj 1955." 
körfelirattal. A másik oldalán tölgyfa koszorúban a kitüntetett nevét és az 
adományozás évét tartalmazó mező  
" Egyesületünkben kifejtett kiváló tevékenységéért " felirattal. 

 
6. A "Bánki Donát Díjat" az Egyesület Országos Elnöksége adományozza. Az 

odaítélés indokait mindenkor nyilvánosságra kell hozni és a kitüntetettek arcképét 
életútjaiknak bemutatásával az Egyesület GÉPIPAR című lapjában, valamint a 
GTE szakmailag illetékes szakfolyóirataiban meg kell jelentetni. 

 
7. A díj évente legfeljebb három személynek adható, eltekintve a tiszteleti tagnak az 

elismerés jeléül egyidejűleg adományozott nagydíjtól.  
 
8. Az egyesület "Bánki Donát"-nagydíjasait a mindenkori közgyűlésekre vendégként 

meg kell hívni! Lehetővé kell tenni, hogy a "Bánki Donát Díjasok törzsasztala" 
résztvevőjeként, mint az egyesület legkiválóbbjainak találkozási fórumán 
megjelenhessenek. 
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III. PATTANTYÚS ÁBRAHÁM GÉZA DIJ  
 
 

1. A GTE a legkiválóbb egyesületi tagok részére PATTANTYÚS ÁBRAHÁM GÉZA 
professzorról elnevezett díjat alapított 1957-ben. 

 
2. Az Egyesület ezen díjjal emléket kíván állítani hazai műszaki irodalmi életünk, 

valamint a műszaki felsőoktatás egyik legkiválóbb képviselőjének: 
PATTANTYÚS ÁBRAHÁM GÉZÁ-nak, 

aki több mérnökgeneráció oktatásával és igen széles területen műszaki 
oktatásunk és műszaki irodalmunk fejlesztésével elévülhetetlen érdemeket 
szerzett. 

 
3. "Pattantyús Ábrahám Géza Díj-"jal az Egyesület olyan egyéni tagjait tünteti ki, 

akik elsősorban az oktatás területén kiemelkedően alkotva, az egyesületben 
végzett tudományos, oktatási vagy szervezői munkában példamutatóan vettek 
részt, és munkásságukkal gépiparunk fejlesztését is jelentős mértékben 
elősegítették. 

 
4. Az elbírálásnál figyelembe vehető: az Egyesületben országosan elismerten 

végzett kiváló oktató munka, kiváló előadások, önálló tanulmányok, önálló 
tudományos tevékenység, amely teljesen, vagy jórészben az Egyesület keretei 
között jutott kifejezésre. 

 
5. A "Pattantyús Ábrahám Géza Díj" 60 mm átmérőjű érem. Az egyik oldalon 

Pattantyús Ábrahám Géza domborművű arcképe "Gépipari Tudományos 
Egyesület Pattantyús Á. Géza emlékérem 1957." körfelirattal. A másik oldalon 
tölgyfa koszorúban a kitüntetett nevét és az adományozás évét tartalmazó mező " 
Egyesületünkben kifejtett kiemelkedő tevékenységéért " felirattal. 

 
6. A "Pattantyús Ábrahám Géza Díjat" az Egyesület Országos Elnöksége 

adományozza. Az adományozás indoklását mindenkor nyilvánosságra kell hozni 
és a kitüntetettek arcképét az Egyesület GÉPIPAR című lapjában és 
szakfolyóirataiban meg kell jelentetni. 

 
7. A díj évente legfeljebb három személynek adható, eltekintve a tiszteleti tagnak az 

elismerés jeléül egyidejűleg adományozott díjtól.  
 
8. Az egyesület "Pattantyús Ábrahám Géza-nagydíjasait" a mindenkori 

közgyűlésekre vendégként meg kell hívni! Lehetővé kell tenni, hogy a "Pattantyús 
Ábrahám Géza Díjasok asztaltársasága" résztvevőjeként, az egyesület 
legkiválóbbjainak találkozási fórumán megjelenhessenek. 
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IV. A GTE MŰSZAKI IRODALMI DIJ 
 
 

1. A GTE a szaklapjaiban, folyóirataiban és rendezvényein publikáló szakemberek 
számára "MŰSZAKI IRODALMI DIJ"-at alapított. 

2. A díjat évenként az Egyesület folyóirataiban: 
- a GÉP-ben 
- a GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA-ban, 
- a MŰANYAG ÉS GUMI-ban, 
- a JÁRMŰVEK-ben, 
- a GÉPIPAR-ban, 

illetőleg a megyei, vagy regionális műszaki szaksajtóban (pl.: Heves Megyei 
Műszaki Élet, Borsodi Műszaki Élet, stb.) -a díj kiadását megelőző évben- 
megjelent legjobb olyan cikkek szerzőinek adományozza, amelyek a szerzők 
kimagasló elméleti vagy gyakorlati tevékenységét tükrözik a GTE működési 
szakterületén. Előnyben kell részesíteni azokat a cikkeket, amelyeket a szerzőik 
a GTE-ben, vagy a GTE rendezvényein már előadáson is ismertettek. 

3. A díj elnyerésének előfeltétele az előzőekben meghatározott irodalmi 
tevékenységen kívül, a kitüntetést megelőző legalább két éven át egyéni tagként 
kifejtett, tevékeny közreműködés az egyesületi életben. 

4. Előzőleg máshol már megjelent tanulmányokért a díjakat nem lehet odaítélni. 
Tudományos fokozat elnyerésével kapcsolatban benyújtott értekezések, vagy 
ennek egyes részei, csak akkor jutalmazhatók, ha egyesületi szaksajtóban 
megjelent közlemény formájában kerültek publikálásra. Olyan cikkek, amelyeket a 
szerzők egy más egyesületben vagy testületben előadás formájában már 
ismertettek, úgyszintén nem jutalmazhatók. Nem jutalmazhatók továbbá a nem 
tudományos igényességgel készült beszámolók, vagy riportok konferenciák 
kiadványairól, kiállításokról, illetve beszámolók egyesületi eseményekről. 

5. A díj megpályázható, azonban a szerkesztő bizottságok és a szervezetek 
javaslata alapján főszerkesztői ajánlásra is elnyerhető. A "GTE Műszaki Irodalmi 
Díj"-ra az ajánlatokat a GTE Díjbizottsághoz az egyesületi lapok főszerkesztői 
juttatják el, a díjak odaítéléséről az Egyesület Országos Elnöksége dönt. A GTE 
Országos Elnöksége GTE Díjbizottság javaslatára esetenként "bíráló bizottságot" 
kérhet fel a "GTE Műszaki Irodalmi Díj"-ra érkezett javaslatok közötti sorrend 
rangsorolására. 

6. A "GTE Műszaki Irodalmi Díj"-at az Egyesület Országos Elnöksége 
adományozza. A díj oklevél átadásával és emléktárgy adományozásával jár. A díj 
évente és szakfolyóiratonként legfeljebb két-két egyesületi tagnak adható, tehát 
évente összesen tíz "GTE Műszaki Irodalmi Díj" adható át az Egyesület 
Küldöttközgyűlésén. Társszerzők a díj szempontjából egy személynek 
számítanak.  

7. Olyan kiemelkedő cikkek szerzői számára, akik nem tagjai az Egyesületnek, az 
Országos Elnökség "Elismerő Oklevelet " adhat. A díjak odaítéléséről szóló 
határozatot az Egyesület folyóirataiban ismertetni kell. 
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V. GTE EGYESÜLETI ÉREM 

 
 

1. A GTE az eredményesen dolgozó aktív egyesületi tagok részére "Egyesületi 
Érem" kitüntetést alapított. 

2. Az Egyesületi Érmet az Egyesület Országos Elnöksége adományozza az 
egyesület egyéni tagjainak, akik műszaki, tudományos, oktató és szervező 
tevékenységükkel saját szakterületükön jelentős eredményt értek el, miközben 
gazdasági munkájukban is kiválóak és kiemelkedő aktivitást tanúsítottak az 
egyesületi munkában. 

3. Az "Egyesületi Érem" 50 mm átmérőjű, az egyik oldalán " GTE Egyesületi Érem " 
körfelirattal és egyesület három betűből álló jelvényével, a másik oldalán 
babérkoszorúval övezve a kitüntetett bevésett nevével, az adományozás évével, 
és "A technika fejlesztéséért" körfelirattal. 

4. Az "Egyesületi Érem" kitüntetést az Egyesület működő szervezeti egységeinek 
javaslatai alapján számszerűen ítéli oda az Országos Elnökség, így a javaslattevő 
által megállapított helyi felterjesztési sorrenden a díj adományozója nem változtat. 
GTE Egyesületi Éremből évente 30...50 db. adható ki az Országos Elnökség 
megítélése alapján.  

5. Az Egyesületi Érem ismételten is elnyerhető.  
6. A kitüntetettek névsorát az Egyesület "GÉPIPAR" című lapjában a tagság előtt 

nyilvánosságra kell hozni.  
 
 

VI. A GTE TISZTELETBELI TAGJA 
 

1. A GTE a legkiválóbb egyesületi tagok részére az egyesület érdekében kifejtett 
több évtizedes kimagaslóan hasznos tevékenységük, mintegy "egyesületi 
életművük" elismerése céljából az "Egyesület Tiszteletbeli Tagja" kitüntető címet 
adományozza.  

2. Az "Egyesület Tiszteletbeli Tagja" lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, 
akit érdemei alapján az Országos Elnökség javaslatára a Küldöttközgyűlés erre 
méltónak tart és ezt a felkérést az érintett személy elfogadja.  

3. Az Egyesület Alapszabálya "Egyesület Tiszteletbeli Tagja" címnek az elérését a 
tagi jogok közé sorolja: "…Tiszteletbeli tag lehet minden olyan rendes tag, aki 
szakmai eredményeivel és/vagy az Egyesületért végzett kiemelkedő 
tevékenységével erre a címre rászolgált és azt számára az Országos Elnökség 
adományozta. "Tiszteletbeli tag" cím kivételesen adományozható olyan külföldi 
állampolgárnak is.  

4. A tiszteletbeli tag cím csak a tag kizárásával vonható vissza, illetve a törléssel 
automatikusan megszűnik. Külföldi állampolgárnak adományozott tiszteletbeli 
tagság nem vonható vissza. 

5. Az Egyesület Tiszteletbeli Tagja egyben az Egyesület "örökös tagja" lesz. Az 
"Egyesület Tiszteletbeli Tagja" cím elismerő díszoklevéllel jár, amit ünnepélyes 
keretek között a Küldöttközgyűlésen kell átadni és ezt a tényt a Küldöttközgyűlés 
jegyzőkönyvében a határozatok között rögzíteni kell.  

6. A kitüntetettek fényképét és életútját az Egyesület GÉPIPAR című lapjában az 
ünnepi alkalommal egyidejűleg a tagság előtt nyilvánosságra kell hozni. A 
Tiszteletbeli Tagok az Egyesület Arany-Érem-, Bánki Donát- és Pattantyús Á. 
Géza-nagydíjasaival együtt a mindenkori küldöttközgyűlés meghívottai. 
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VII. A GTE TISZTELETBELI ELNÖKE 
 
1. A GTE Országos Elnöksége javaslatára a Küldöttközgyűlés  

"Tiszteletbeli Elnök" címet adományozhat 
az egyesület olyan egyéni tagjainak, akik az egyesület országos választott 
vezető testületeiben tisztségviselőiként több évtizeden át az egyesületi élet 
fejlesztése terén nemzetközileg is elismert kiemelkedő tudományos, társadalmi 
tevékenységet fejtettek ki, ezzel az egyesület munkáját és ezen keresztül 
gépiparunk elismerését is jelentős mértékben elősegítették, továbbá műszaki, 
tudományos, oktató és szervező tevékenységükkel saját szakterületükön 
kiemelkedő eredményt értek el. 

2. Az "Egyesület Tiszteletbeli Elnöke" cím elismerő díszoklevéllel jár, amit 
ünnepélyes keretek között a Küldöttközgyűlésen kell átadni és ezt a tényt a 
Küldöttközgyűlés jegyzőkönyvében a határozatok között rögzíteni kell.  

3. Az "Egyesület Tiszteletbeli Elnöke" címmel kitüntetett fényképét és életútját az 
Egyesület GÉPIPAR című lapjában az ünnepi alkalommal egyidejűleg a tagság 
előtt nyilvánosságra kell hozni. A lapban közölni kell a kitüntetett önvallomását. 

4. A GTE "Tiszteletbeli Elnök" címet viselő tekintélyei az "Egyesület Tiszteletbeli 
Tagja"-it megillető jogok mellett bármikor részt vehetnek az Egyesület választott 
vezető testületeinek munkájában, és abban a mindenkori elnököt megillető 
jogokat gyakorolhatják. 

 
 

VIII. A GTE ÖRÖKÖS TISZTELETBELI ELNÖKE 
 
1. A GTE Országos Elnöksége javaslatára a Küldöttközgyűlés  

"Örökös Tiszteletbeli Elnök" címet adományozhat 
az egyesület olyan egyéni tagjának, aki az egyesület országos választott vezető 
testületeiben tisztségviselőiként több évtizeden át az egyesületi élet fejlesztése 
terén nemzetközileg is elismert kiemelkedő tudományos, társadalmi 
tevékenységet fejtett ki, ezzel az egyesület munkáját és ezen keresztül 
gépiparunk elismerését is jelentős mértékben elősegítette, továbbá műszaki, 
tudományos, oktató és szervező tevékenységével saját szakterületén 
kiemelkedő eredményt ért el. 

2. Az "Egyesület Örökös Tiszteletbeli Elnöke" cím elismerő díszoklevéllel jár, amit 
ünnepélyes keretek között a Küldöttközgyűlésen kell átadni és ezt a tényt a 
Küldöttközgyűlés jegyzőkönyvében a határozatok között rögzíteni kell.  

3. Az "Egyesület Örökös Tiszteletbeli Elnöke" címmel kitüntetett szaktekintélye 
fényképét és életútját az Egyesület GÉPIPAR című lapjában az ünnepi 
alkalommal egyidejűleg a tagság előtt nyilvánosságra kell hozni. A lapban közölni 
kell a kitüntetett önvallomását. 

4. A GTE "Örökös Tiszteletbeli Elnök" címet viselő szaktekintélye az "Egyesület 
Tiszteletbeli Tagja"-it megillető jogok mellett bármikor részt vehet az Egyesület 
választott vezető testületeinek munkájában, és abban a mindenkori elnököt 
megillető jogokat gyakorolhatja. 
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IX. GTE-DIPLOMATERV PÁLYÁZATOK DÍJAZOTTAI 
 
 
1. Az egyetemeken és főiskolákon folyó Tudományos Diák Köri tevékenység 

támogatására az Egyesület a GTE-Ifjúsági Fórum koordinálásával és a helyi GTE 
szervezetek lebonyolításában évente Diplomaterv Pályázatokat hirdet.  

2. A Diplomaterv Pályázatok nyertesei pénzjutalomban részesülnek és 
eredményükről az Egyesület lapjában híradás formájában be kell számolni.  

3. A Diplomaterv Pályázatok kiírásáról, azok meghirdetésének körülményeiről, és az 
elbírálás tényéről az azt lebonyolító szervezet írásban jegyzőkönyvi feljegyzést 
kell készítsen a GTE Országos Elnöksége és a Díjbizottság számára. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MELLÉKLET 
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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
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          2.sz.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: 
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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 
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 -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 
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  -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 
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          5. MELLÉKLET 

ÉRTESITŐ LAP 
A GTE KITÜNTETÉSEK TÁRGYÁBAN HOZOTT HATÁROZATRÓL 

 
 

 
-Javaslattevő szervezet:................................................................................................

  

-Kitüntetésre javasolt személy neve: ............................................................................

  

-Milyen kitüntetésre javasolták ( kérjük aláhúzni ): 

  -Bánki Donát Díj   -Pattantyús Ábrahám Géza Díj 

  -Egyesületi Érem   -Műszaki Irodalmi Díj 

  -Egyesületi Arany Érem   -Egyéb (kérjük megnevezni ):  

 

Határozat: 

 A GTE Országos Elnöksége 

.................................................................................... 

 tartott űlésén az egyesületi kitüntetések tárgyában hozott döntése értelmében  

az Önök felterjesztését  támogatólag elfogadta  

    nem tudta elfogadni.   ( Megfelelő válasz aláhúzandó!) 

 

 Kérjük a határozat szíves tudomásul vételét. 

 

 

 

Dátum:.................................................. 

 

 

Aláírás:     ................................................................... 

           a GTE Országos Elnökség nevében 

 
 
 
 


