
Szabályzat 
 

az Országos Magyar Épületgépészek Napja (OMÉN) 2019 alkalmából 
átadásra kerülő Év Emberei (épületgépész tervező, oktató, mérnök, 

kivitelező, márkakereskedő) díjakra történő jelölésre 

 

Az Országos Magyar Épületgépész Napok irányító testületei, az OMÉN konzorcium, 
az OMÉN koordináló Bizottsága kölcsönös egyetértésben jelen dokumentumban 

határozzák meg a rendezvényhez kapcsolódó Év Emberei kitüntető címekben 

részesíthetők körét, a jelölés feltételeit, az adományozás folyamatát, a szavazás 
rendjét, a kitüntető cím leírását, továbbá annak visszavonását. 
 

A Szervezőbizottság tagjai egyben felhívják az épületgépész szakmai társadalom 
minden tagját – személyeket, szakmai szervezeteket, a magyar épületgépész 
képzésben résztvevő oktatási intézményeket – hogy éljenek jelölési jogukkal! 
Éljenek az Év Emberei díjakra történő jelölés lehetőségével!  
 

A díjazás célja az épületgépészet különböző területein szereplő szakemberek 
kiemelkedő tevékenységének elismerése. 
 

I. Díjazottak köre 

A kitüntető címet azok a természetes személyek kaphatják, akik a tárgy évben az 

épületgépészet terén kiemelkedő szakmai, tudományos vagy gazdasági 
tevékenységet végeztek, felkészültségükkel, etikus magatartásukkal példát 
mutattak az épületgépész társadalom számára. 

 

II. Kategóriák 

A kitüntető címek az alábbi kategóriákban kerülnek odaítélésre: 

Az Év Épületgépész Tervezője – külön tervezői pályázati kiírás tartozik hozzá 

Az Év Épületgépész Oktatója 

Az Év Épületgépész Mérnöke 

Az Év Épületgépész Kivitelezője 

Az Év Épületgépész Márkaképviselője 

 

III. Jelölés 

A jelölés az alábbi szempontok szerint történik, a jelölést indokolni kell: 

 a magyar épületgépész szakma területén, kiemelkedően sikeres 
tevékenység végzése, 

 a jelölt az adott kategóriában végzett tevékenysége, 



 feddhetetlen szakmai múlt és példamutató életút, 
 magyar épületgépészet, történelmi hagyományainak ápolása és annak 

megújulása iránti elkötelezettség,  
 a fiatal generáció szakmai fejlődésének, elhivatottságának támogatása, 
 a műszaki ismeretek fejlesztéséhez és terjesztéséhez való hozzájárulás. 

 

A kitüntető cím adományozására, a fenti elvárásokra figyelemmel a jelölt 
életútjának, az adott kategóriában végzett tevékenységének ismertetését 
tartalmazó indokolással bárki természetes vagy jogi személy, korábbi díjazott vagy 

szakmai szervezet jogosult javaslatot tenni. 

Az Év Épületgépész Tervezője címre jelölni nem lehet, az a Rendezvényhez 
kapcsolódó Tervezői Pályázat győztese. 
 

V. Jelölési határidő 

 

A díjátadás napját megelőző 20. nap. 

Érvényes az a jelölés, amelyik a jelölő időszak végéig beérkezett. 
 

VI. Jelölés módja 

Elektronikusan, az Országos Magyar Épületgépész Napok www.talalkozzunk.hu 

honlapján, az Év Emberei 2019 / Jelölés menüpont alatti űrlap kitöltésével 
történhet. 
 

VII. A díj odaítélése 

 

A kitüntető címek adományozására érkezett jelöléseket a fent részletezett 
szempontok alapján az Országos Magyar Épületgépész Napok Koordináló Bizottság 
testülete ellenőrzi, hogy a jelölések a kiírás szerinti feltételeknek megfelelnek-e, 

majd az odaítéléséről dönt. 

 

VIII. A kitüntető cím leírása 

 

Átadásra kerül egy, névre szóló, kitüntető oklevél a díjazott nevével, az évszámmal 
és Az Év Tervezője/Oktatója/Mérnöke/Kivitelezője/Márkaképviselője felirattal. 

IX. A kitüntető címek átadása 

A kitüntető címek ünnepélyes átadására minden évben az Országos Magyar 

Épületgépészek Napok alkalmával, a rendezvényt lezáró Épületgépész Bálon kerül 
sor. Idén ez az időpont 2019. november 29. 

http://www.talalkozzunk.hu/


X. Záró rendelkezés 

 

Jelen szabályzatot Rendezők elfogadták és felhatalmazták az Országos Magyar 
Épületgépész Napok Koordináló Bizottságának elnökét, hogy a Rendezvény 
honlapján (www.talalkozzunk.hu) ezt közzétegye és a jelölést, a díjazást fentiek 
szerint lebonyolítsa. 
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Budapest, 2019. július 4. 

 


