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A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata azért, hogy elismerje az 

alkotó mérnökök szakmai tevékenységének elismerésére díjat alapított a Tagozati Ügyrend  

4. pontjában biztosított joga szerint  

�SIGNUM AQUAE� 

elnevezéssel. 

E szabályzat tartalmazza azon rendelkezéseket, melynek figyelembevételével kell eljárnia 

minden egyes javaslattevő személynek és szervezetnek, a díj odaítélőinek. 

A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata minden évben egy 

alkalommal adhatja ki a �SIGNUM AQUAE� díjat, legfeljebb két fő részére, akik szakmai, 

etikai szempontból érdemesnek minősülnek az elismerésre és tagjai a Magyar Mérnöki 

Kamarának.  

A díjat a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Elnöke adja át az évenként egy alkalommal. 

1. A �SIGNUM AQUAE� díj fajtái: 

1.1.  �SIGNUM AQUAE� díj a vízgazdálkodás és vízépítés területén végzett alkotó mérnöki 

tevékenységért 

A Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Elnöke a díjat olyan személynek adja át aki 

! alkotó mérnöki tevékenységét Magyarországon végezte, 
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! olyan újszerű kiemelkedő mérnöki alkotást hozott létre, amely méltó arra, hogy 

elismerésben részesüljön alkotója. 

1.2. �SIGNUM AQUAE� díj a vízgazdálkodási és vízépítési területén végzett életműért: 

Az életmű díjat csak olyan 60 éven felüli személy kaphatja, aki kiemelkedően sokat tett 

Magyarországon a 

! vízgazdálkodás, vízépítés fejlesztése,  

! magas színvonala mérnöki munka,  

! mérnöki tevékenység elismertetése,  

érdekében és munkájával hozzájárult a vízimérnöki szakterületen tevékenykedő mérnökök 

szakmai, társadalmi elismeréséhez. 

2. Eljárási szabályok 

A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Elnöksége dönt a 

�SIGNUM AQUAE� díj mindkét fajtájának odaítéléséről. 

A díj odaítéléséhez az elnökségi tagok több mint kétharmadának igen szavazata szükséges. 

A díjszabályzat esetleg szükségessé váló módosításáról - a tagozati Szakcsoportoktól,  egyéb 

Mérnöki Kamarai Szervezettől beérkezett észrevételek, javaslatok figyelembe vételével - a 

Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Elnöksége, Elnökségi Ülésen hozott határozatával 

dönt. 

2.1. �SIGNUM AQUAE� díjra történő tagozati  javaslattétel 

Mindkét díjra javaslatot tehet  

! a Megyei Mérnöki Kamarák keretében működő  Szakcsoport taggyűlése, a 

Szakcsoport létszámának 50 % +1 fő támogató szavazattal,  

! továbbá legalább húsz szakmai tagozati tag, 

! a vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Elnöke  

a Megyei Mérnöki Kamarák Elnökségével egyeztetve. 

Minden Megyei Mérnöki Kamara keretében működő Szakcsoport évente legfeljebb egy-egy 

díjra érdemesnek tartott személyt terjeszthet fel díjazásra, írásban � ezen Szabályzat 
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mellékletét képező adatlap kitöltésével - a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat 

Elnökségéhez.  

A Szakcsoport által javasolt személy díjra történő felterjesztése alkalmával a Szakcsoporti 

Elnöknek részletes javaslatot kell előterjeszteni a Szakcsoport taggyűlésén, a díjra történő 

szakmai, etikai megfelelőség részletes indokolásával. 

A szakcsoporti taggyűlésen jegyzőkönyvet kell felvenni az előterjesztésről, amely 

tartalmazza, a jelenlevők létszámát, hogy hányan szavaztak a javaslat mellett, illetve ellen és 

hányan tartózkodtak. Az ülés jegyzőkönyvét, az ülésen résztvevők által aláírt jelenléti ívet, az 

adatlapot csatolni kell az elnökség felé történő előterjesztéshez. 

A legalább húsz kamarai tag által javasolt személy esetében is a szakcsoportra vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 

2.2. �SIGNUM AQUAE� díjra történő egyéb területről történő  javaslattétel 

A Megyei Mérnöki Kamara, illetve a Megyei Mérnöki Kamarák Elnöksége is javasolhat a díj 

mindkét fajtájára jelen szabályzat előírásainak megfelelő személyeket, melyet köteles 

véleményeztetés céljából megküldeni az illetékes Szakcsoportnak. 

A Megyei Mérnöki Kamara, illetve a Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége javaslattal kíván 

élni a Tagozat, illetve Megyei Szakcsoport felé, akkor a 3.1. pont szerinti indokolást köteles 

elkészíteni és átadni a Szakcsoport Elnökének. A szakcsoport taggyűlésén a 3.1. pont szerint 

kell megtárgyalni a Mérnöki Kamarák Elnöksége által javasolt személyt. 

3. Döntés a díj odaítéléséről 

A díj odaítélésére elkészített felterjesztések benyújtási határideje: 

mm ii nn dd ee nn   éé vv   mm áá jj uu ss   33 11 ..   

A 2. pontban meghatározott eljárás szerint elkészített és határidőre felterjesztett javaslatokat a 

Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Elnöksége, Elnökségi Ülésen bírálja el, melyre az 

Elnök köteles meghívni minden elnökségi tagot, a Minősítő Bizottság Elnökét. 

A Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Elnöke az ülésen részletesen ismerteti a beérkezett 

személyekre vonatkozó javaslatokat, szakmai tevékenységüket, életrajzukat a szakcsoport 
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ülésen résztvevők számát és a szakcsoport ülésen az egyes javaslatok feletti szavazások 

eredményét. 

Az elnök minden egyes beérkezett javaslatot az Elnökségi Ülés elé terjeszt, melyről az 

elnökségi tagok döntenek, titkos szavazással. 

Mindkét díj odaítéléséhez a megválasztott Elnökségi tagok több mint kétharmadának igenlő 

szavazata szükséges. 

4. �SIGNUM AQUAE� díj 

A �SIGNUM AQUAE� díjként kisplasztika, oklevél és pénzjutalom kerül átadásra. 

A �SIGNUM AQUAE� díj mindkét fajtája pénzjutalommal jár együtt, melynek bruttó összege a 

díj átadásának évében a Magyar Mérnöki Kamara által meghatározott kiemelt mérnöknap díj 

maximális értékének kétszerese, tízezer forintra kerekítve. 

A díjak átadására minden esetben az év második felében kerül sor. 

5. Hatálybalépés:  

Jelen díjszabályzatot a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Elnöksége 2003. március.27-

én, a 2003. évi 1. sz. �kibővített� Elnökségi Ülésén megtárgyalta és 2003. július 23-án számú 

határozatával azt a tagozati taggyűlés elé terjesztést jóváhagyta. 

A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat 2003. . . . . . . hó . . napján 

tartott taggyűlése jóváhagyta a Magyar Mérnöki Kamara 4/2003.(III.12.) MMK Választmányi 

határozata alapján. 

 

 

Kelt.: 2003. július 23. 

 
 
 
       �������������� 
            Nagy Zoltán 
      Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Elnöke 


