Magyar Anyagtudományi Egyesület Díja
A Magyar Anyagtudományi Egyesület Elnöksége által
adományozható elismerésről

I. Az Egyesület két évente természetes személyek és jogi személyek részére MAE Díjat
adományozhat az alábbiak szerint:
Az anyagtudomány terén elért eredményéért, az anyagtudomány hazai népszerűsítéséért és
színvonalas művelésért adományozható a díj.
-

az elismerés odaítélhető azoknak a személyeknek, akik több éven át kiemelkedő
eredményeket értek el az anyagtudomány területén, és a PhD elnyerésével is
magasabb szakmai színvonalon folytatják tevékenységüket (junior díj),

-

az elismerés odaítélhető azoknak a személyeknek, akiknek tevékenysége huzamos
időn át meghatározó volt az anyagtudomány területének fejlődésére, és akik hosszú
időn át megszakítás nélkül kiemelkedően munkálkodtak e tudomány népszerűsítése
érdekében; akik az Egyesület tagjaként, vagy pártolójaként több éven keresztül
aktívan közreműködnek az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében,
tevékenységükkel hozzájárultak az Egyesület társadalmi kapcsolatainak
gazdagításához, az Egyesület rendezvényei, kiadványai létrehozásában is
kezdeményezően, magas színvonalon fejtik ki áldozatos tevékenységüket (szenior
díj).

II. A díjazás eljárási rendje:
Az elismerés oda ítélését bárki kezdeményezheti, aki az anyagtudomány területén fejti ki
tevékenységét.
Az elismerést az Elnökség ítéli oda.
III. Az elismerés mennyisége
Az Elnökség dönthet junior és szenior kategória létrehozásáról is az elismerés oda
ítélésekor. Ennek megfelelően maximum kettő adható.
IV. Az elismerés adományozásnak időpontja
Az Elnökség döntése szerint, de lehetőleg az Egyesület által két évente szervezett szakmai
konferencián (OAK). Az elismerést az Egyesület elnöke vagy az általa megbízott személy
adja át.
V. Az elismerés nyilvántartási rendje
Az elismerés oda ítéléséhez az Egyesület titkárához kell az előterjesztést eljuttatni minden
második év augusztus 31-ig. A javaslat tartalmazza a jelölt személyi adatait, eddigi
tudományos eredményeit kitüntetéseit, az átadás javasolt időpontját és a szakmai
tevékenységet (életutat) is bemutató részletes indoklást.
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Az Elnökség minden második év szeptember 31-ig hozza meg döntését.
Az elismerést az arra érdemtelenné válótól az Elnökség visszavonja. Az odaítélt
elismerésről vagy a visszavonásról az Egyesület elnöksége nyilvántartást vezet. Az
elismertek névsorát kiadványaiban, honlapján az Egyesület közzéteszi.

VI. Az elismerés biztosítása
Az elismerés emléktárgyból és elismerő oklevélből áll. Az emléktárgy és az oklevél
beszerzéséről az Egyesület költségvetéséből gondoskodik.

VII. Záró rendelkezés
Az első elismerés 2009. november 11-én került átadásra.
Az Elnökség kezdeményezésére a MAE díj az Egyesület Alapszabálya rendelkezései közé
bejegyzésre került 2010. november 16-án.

Budapest, 2015. június. 29.

Prof. Kaptay George
MAE elnök
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