
 
 

Felhívás az Év Emberei 2021 díjak jelölésére  

Az OMÉN 2021 záróeseményén, az Épületgépész Bálon ebben az évben is átadásra kerülnek 

az Év Emberei díjak. Felhívjuk az épületgépész társadalom minden tagját – személyeket, 

szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket – hogy éljenek jelölési jogukkal, azért, hogy 

kifejezhessünk szakmánk nagyra értékelését azok felé, akik méltók rá! Éljenek az Év Emberei 

2021 díjakra történő jelölés lehetőségével! 

I. Díjazottak köre 

A díjat azok a természetes személyek kaphatják, akik az épületgépészet terén 2021-ben is 

kiemelkedő szakmai, tudományos vagy gazdasági tevékenységet végeztek, felkészültségükkel, 

etikus magatartásukkal példát mutattak az épületgépész szakma számára. 

 

II. Kategóriák 

A díjak az alábbi kategóriákban kerülnek odaítélésre: 

Az Év Épületgépész Tervezője 

Az Év Épületgépész Oktatója 

Az Év Épületgépész Mérnöke 

Az Év Épületgépész Kivitelezője 

Az Év Épületgépész Kereskedője 
 

III. Jelölés 

Szempontok a jelöléshez:  

• a magyar épületgépész szakma területén, kiemelkedően sikeres tevékenység végzése, 

• a jelölt adott kategóriában végzett tevékenységének értékessége, minősége, 

• feddhetetlen szakmai múlt és példamutató életút, 

• magyar épületgépészet történelmi hagyományainak ápolása, a szakma megújulása 
iránti elkötelezettség,  

• a fiatal generáció szakmai fejlődésének, elhivatottságának támogatása, 

• a műszaki ismeretek fejlesztéséhez és terjesztéséhez való hozzájárulás. 
 

 



 
 

 

Jelölni elektronikusan az OMÉN honlapján - www.talalkozzunk.hu – n lehetséges az ÉV 

Emberei menü pont / Jelölés almenüpont alatti űrlap kitöltésével 

(https://talalkozzunk.hu/jeloles/) 

Az Év Épületgépész Tervezője díjra jelölni nem kell, mert a díj nyertese az OMÉN 2021-hez 

kapcsolódó Tervezői Pályázat győztese. 

 

A jelölési határidő: 2021. november 10. 24:00 

 

 

Az Év Embere cím elnyerésére – bármelyik meghirdetett kategóriában! – sok személy, 

vállalkozás érdemes. A jelölti lista alapján egy-egy kategória díjának odaítélését – a fenti 

szempontok figyelembevételével – az OMÉN KB testületi döntéssel hozza meg! 

 

A díj oklevél és ajándéktárgy, melyeket a díjakat támogató cégek és a szakmai szervezetek 

képviselői adnak át. 

 

Minden bizonnyal nehéz lesz a nagy számú, arra érdemes személyből választani!  

Legyen minél nehezebb a bíráló testület dolga, jelöljenek a szakma képviselői, jelöljetek minél 

nagyobb számban! Éljetek a lehetőséggel, JELÖLJETEK a megadott határidőig! 
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MMK Épületgépészeti Tagozat 
OMÉN KB elnöke 
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