
 

 

 

 

 

 

 

BOTKA IMRE DÍJ ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

  

 

 
A Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata 

azon felelősségétől áthatva, amelyet a hazai gépészmérnökök etikai és érdek-képviselete 

megkíván, 

 

 felismerve, hogy nagy változások idején különösen fontos azon időt álló szakmai és embe-

ri értékek követése, amelyek a mérnöki munkának világszerte elismerést szereztek, 

 átlátva, hogy a gépészmérnök szakma fejlődése, az intuitív felismerések mind mélyebb 

tudományos megalapozásán múlik, a gazdasági haladás pedig megkívánja a szakterülete-

ken átnyúló tudást és gyakorlati feladatokra összpontosítását,   

 megfontolva, hogy a műszaki alkotás kiteljesítésének fontos tényezői az emberi kapcsola-

tok, a munkatársak bizalmán alapuló irányítás, a munka minden szakaszában személyes 

példamutatás és az utánpótlás tanítása, nevelése, 

 annak példájára, hogy a fentiek szellemében - járjanak bármilyen idők - lehet becsülettel 

élni és kiválót alkotni, 

 

BOTKA IMRE DÍJ 

 
kitüntetést alapít. 

 

A díj a Gépészeti Tagozat szakterületén elért alábbi eredményekért adományozható: 

 

 megvalósított alkotás (szerkezet, folyamat, eljárás), amely a hazai körülmények közt ki-

emelkedő színvonalú ill. a világpiacon versenyképes megoldást tartalmaz és ezek elméleti 

háttere elégségesen kidolgozott. Az alkotást alapozza meg olyan  

 

 tudományos színvonalú (publikált vagy más alkalmas módon dokumentált) analitikus 

vagy kísérleti vizsgálattal, amely gyakorlati felhasználásra irányuló lényeges ismeretet 

alapoz meg ill. elméleti-kísérleti alapon leírt jelenségeket képes előre jelezni vagy feltár 

korábban nem ismert jelenséget. 

 

A díjat csak az kaphatja, aki magáénak vallja és legjobb képessége szerint követi az alapító 

okiratba foglalt elveket abban a szellemben, ahogyan azt a díj névadója életművével hitelesí-

tette. Mivel ez szavazással nem bírálható el, a kuratórium a díj odaítélésének nyilvánosságra 

hozatala előtt felkéri a díjazni szándékozottat, nyilatkozzék a díj és a hozzá kapcsolódó elvek 

elfogadásáról. 

 



 

A díjat elnyerheti állampolgárságra és kamarai tagságra való tekintet nélkül azon mérnök, aki  

 

 díjazni szándékolt eredményével a magyar műszaki fejlődést ill. gazdasági haladást elő-

mozdítja.  

 Saját magát magyarnak, díjazni szándékolt alkotását az egyetemes magyar műszaki krea-

tivitás és tudományosság részének tekinti és ennek hazai szakmai kapcsolatokban jelét 

adja. 

 A magyar műszaki élettel működő kapcsolatot tart  

 

A díj személyes és nem osztható meg. Ha az alkotás többek munkájának eredménye, az aján-

lásnak meg kell nevezni a felelős irányítót, aki a díjat kapja és a közös munka tényét ill. a 

résztvevőket a kuratórium a díjazási jegyzőkönyvbe foglalja.  

 

A díj életműért nem adható és postumus sem adományozható. A díjra pályázni nem lehet. A 

díjat egy személy csak egyszer kaphatja meg élete során. 

 

A díjra ajánlást tehet: 

 

 bármely területi kamara gépészeti szakcsoportja, a Gépészeti Tagozat bármelyik szakosz-

tálya, a Tagozat elnöksége vagy a Tagozat legalább három tagja együttesen, 

 a díj korábbi kitüntetettjei, 

 a MMK Gépészeti Tagozatával kapcsolatot tartó külföldi mérnök szakfórumok. 

 

Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelölt rövid műszaki-tudományos életpályáját és be kell mu-

tatni a díjazandó eredményt. 

 

A díjra beérkezett javaslatokat a Botka Imre Díj Kuratóriuma értékeli, majd titkos szavazással 

dönt. Az eljárást úgy kell lefolytatni, hogy a döntés minden évben október elsején nyilvános-

ságra hozható legyen és részletei bizalmasan kezelendők.  

 

A Kuratórium tagjai nem kaphatnak Botka Imre Díjat. 

 

A Kuratórium elnökből és további négy – hat tagból áll. Az elnököt és a tagokat a Gépészeti 

Tagozat küldöttgyűlése 4 évre választja meg titkos szavazással.  

 

A Kuratórium elnöke köteles a beérkezett ajánlásokat nyilvántartani, a szavazati eredménye-

ket és a kitüntetetteket jegyzőkönyvben rögzíteni. 

 

A díjazottak sorában hosszú távon arányosságot kell biztosítani a Magyarországon, vagy kül-

földön alkotó magyar mérnökök között, azonban ez az elvárás nem írhatja felül a javasolt 

személy(ek) szakmai    teljesítmény alapján történő megítélését. 

  

A díj formája: 

 

 díszdobozban rozsdamentes acél fogaskerék, polírozott előlapján a névadó arcképe, fel-

írat: Botka Imre Díj és az adományozás évszáma Hátlapja: mattított vagy érdesített felület, 

rajta felírat: „A szolgaságban szabadok valának”.  



 adományozási okirat  (az adományozott neve, az odaítélés indokolása, a díjazott alkotás és 

ha vannak, munkatársak ismertetése, esetleges egyéb körülmények, dátum, MMK logo, 

Tagozat elnökének aláírása – stílusában legyen rövid és tárgyszerű) 

 

 az Elnökség által megszavazott mértékű pénzdíj (jelenleg 200 000 Ft) . 

 

A díj évente 1 személynek adományozható. Fedezete a Gépészeti Tagozat költségvetéséből az 

Elnökség által erre a célra elkülönített összeg, illetőleg az erre a célra felajánlott támogatás.  

 

Budapest, 2001. június 19. 

 

 

 

Dr Magyar József 

a MMK Gépészeti Tagozat elnöke 

 

 

Dr Dévényi László 

a MMK Gépészeti Tagozat alelnöke 

 

 

 

Dr Kolonits Ferenc 

a javaslat kidolgozója 

elnökségi tag 

 

 

 

 

A Botka Imre Díj alapító okiratban a Botka Kuratórium az évek során felgyülemlett tapaszta-

latok alapján néhány módosítást hajtott végre, amelyet az okiratba bevezetett. 

 

Budapest, 2010. április 9. 

 

 

 

Dr. M. Csizmadia Béla  

a Kuratórium elnöke 
 


