
 

Bohli Antal Ifjúsági Díj 

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara (TMMK) Ifjúsági Díjat alapít Bohli Antal (1942-2015) 

tiszteletére és emlékezetére, aki a TMMK alapító tagja volt, és amelyet 1996-tól elnökként 

haláláig vezetett. 

A TMMK  Ifjúsági Díjának célja, hogy ösztönözze a fiatal mérnökök szakmai és tudományos 

munkáját, lehetőséget adjon a kiemelkedő eredmények elismeréséhez, és hozzájáruljon a magas 

szintű mérnök utánpótlás kialakításához. 

Feladata elsősorban - a jellemzően hosszabb szakmai és élettapasztalattal bíró kollégák minősítése 

alapján - az arra érdemes, Tolna megyében mérnöki tevékenységet folytató fiatal mérnökök minél 

nagyobb számú elismerése, tudományos és szakmai munkájuk ösztönzése, támogatása. 

A díj pályázat szerűen működik. A pályázat minden évben meghirdetésre kerül. A pályázati 

felhívást a TMMK elnöke a mérnököket foglalkoztató tolna megyei vállalkozások, intézmények 

vezetőihez valamint a szakcsoportokhoz intézett levélben (hírlevélben) teszi közzé az 

adományozást megelőző év június 30-ig. 

A pályázatokat a TMMK elnöke által megbízott három tagú ad hoc bizottság véleményezi és 

javaslatot tesz a díjazandó pályázatra. A díj odaítéléséről a TMMK elnöksége szavazás útján dönt. 

Pályázati feltételek: 

1. Pályázatot tervezésben, kivitelezésben, oktatásban, közigazgatásban dolgozó fiatal a 

 TMMK-nál tagként nyilvántartott mérnökök nyújthatnak be. 

2. A pályázat egyénien és csoportosan is benyújtható, de a résztvevők életkora nem 

 haladhatja meg a 40. évet a pályázat benyújtásának évében. 

3. A benyújtható pályázati témák:  

 kiemelkedő tervezési feladat 

 kiemelkedő kivitelezési projekt  

 kiemelkedő tudományos munka. 

4. A pályázat benyújtása elektronikus úton történik, pdf formátumban, a tmmk@tolna.net e-mail 

címre. A benyújtott pályázat terjedelme nem haladhatja meg a 15 oldalt és a 25 Mb-ot. A 

pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás közzétételének évében: 

november 30. 

5. A pályázati dokumentációból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a pályázó(k) a témában 

 benyújtott tevékenységet önállóan végezte(ték). 

6. A díj átadására a TMMK évente megrendezendő Mérnökbálján kerül sor. A Díjazott(ak) 

 szakmai fórumon kapnak lehetőséget a  pályamunka bemutatására. 

7. A díj díszoklevéllel és pénzjutalommal jár, amelynek összege  150 000 forint. 

8.  A pályázati díj fedezetét a kamara éves költségvetéséből biztosítja. 

9.  Évente 1 díj adható ki. 

10.  Az adományozás tényét és indoklását a TMMK a kamara honlapján a díjkiosztás évében 

január 30-ig teszi közzé. 
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