
A Tolna Megyei Mérnöki Kamara 45 év alatti tagjai részére a kiemelkedő mérnöki 

tevékenység elismerésére  

 

TOLNA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA BOHLI ANTAL IFJÚSÁGI DÍJ 
 

kitüntetést alapította 
 

 

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara (TMMK) Ifjúsági Díjat alapít Bóhli 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. 

 

1.  A jelölt életkora nem haladhatja meg a 45. életévet a kitüntetés évében. 

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

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

4.   Évente 1 díj adható ki 

5.  A díjazott személyére tett javaslatra, illetve az átadás módjára vonatkozóan a kitüntetési  

     szabályzat általános rendelkezéseiben foglaltak érvényesek 

6.  A díjazott (ak) szakmai fórumon kapnak lehetőséget a pályamunka bemutatására. 

   7.  Az adományozás tényét és indoklását a TMMK a kamara honlapján teszi közzé. 

8.  A kitüntetéssel egyidejűleg az alábbi szövegezésű díszoklevél is átadásra kerül: 

 

 

 
 
 
 
 

  

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara a 

kiemelkedő mérnöki tevékenysége 

elismeréséül  

(név)-nak 

a 

TOLNA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA  

BOHLI ANTAL IFJÚSÁGI DÍJ 

kitüntetést adományozza 

Szekszárd, 20…….. 

 

      elnök 

 



Általános rendelkezések: 
 
 

- A kitüntetésre a Tolna Megyei Mérnöki Kamara bármelyik kamarai tagja vagy 
szervezete tehet indokolt, írásbeli javaslatot.  

 

- A javaslatokat az Tolna Megyei Mérnöki Kamara titkárságához kell eljuttatni 
minden év január 31-ig.  

 

- A beérkezett javaslatok közül a Tolna Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége dönt 
titkos szavazással a kitüntetett személyekről.  

 
- A kitüntetések a Tolna Megyei Mérnöki Kamara éves taggyűlésén vagy jubileumi 

ülésén kerülnek átadásra. 
 

- A kitüntetettekről a titkár nyilvántartást vezet. A kitüntetést a tagnyilvántartásban 
is fel kell tüntetni, illetve meg kell küldeni a Magyar Mérnöki Kamara titkárságára, 
az átadást követő kettő héten belül.  

 


