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A pályázat célja 

 
A Zala Megyei Mérnök Kamara a tehetséges fiatal mérnökök képességfejlesztésének 
támogatására, munkájuk hatékonyságának ösztönzése, színvonalának növelése, a kiemelkedő Zala 
megyei mérnöki teljesítmények elismerésére érdekében 
 

„ Zala Megye Ifjú Mérnöke” 
díjat alapít.  

A díj alapítójának célja, hogy a mérnöki munka társadalmi elismertségét szolgálja, a megye 
mérnökeinek, civil társadalmának és közéleti személyiségeinek figyelmét a kiváló mérnöki 
teljesítmények megismerésére és megbecsülésére irányítsa. 
 

I. Pályázati feltételek 
- a pályázónak a Zala Megyei Mérnöki Kamaránál tagsággal és aktív tervezői- vagy  
 szakértői jogosultsággal kell rendelkeznie, 
- a pályázat benyújtásának határidejéig nem töltötte be a 40. életévét, 
- nem rendelkezik magyar vagy nemzetközi szervezet által adományozott  
 tudományos fokozattal, 
- kizárólag saját szellemi alkotásával pályázhat. 
 

II. A pályázat tartalmi követelményei: 
- a pályázat témája, tárgya a pályázó szakterületét kell, hogy megjelenítse, 
- a pályázatot olyan formában és terjedelemben kell elkészíteni, amelyből megítélhető a 
 pályázó egyéni teljesítménye, 
- a pályázat tárgya megvalósított vagy megvalósítandó, a pályázó jelentős 
 közreműködésével készült tervek, kutatómunkák, tudományos elemzések lehetnek, 
- a pályázónak a pályázathoz csatolni kell a szakmai önéletrajzát; pályafutásának 
 lényeges állomásait. 

 
III. A pályázat benyújtásának módja: 

- a pályázatokat a ZMMK titkárságára kell benyújtani minden év augusztus 20. napjáig, 
- a pályázatot egy példányban A4-es nagyságú, fűzött vagy kötött formátumban kell 
 leadni vagy a ZMMK címére postai úton beküldeni ( 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.  
 12. Pf. 253., e-mail: zmmkam@zmmk.axelero.net ) 
- a pályázati feltételek ( I. pont ) meglétéről írásos nyilatkozatot kell mellékelni. 

 
IV. A pályázatok bírálata, a díj odaítélése: 

- a határidőben beérkezett pályázatokat a ZMMK elnöksége által felkért 7 tagú  
 szakmai bíráló bizottság értékeli és dönt a díj odaítéléséről, 
- a határidőn túl és a pályázati feltételeknek nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázat  
 érvénytelen, de a következő évben a pályázati feltételek megléte esetén ismételten  
 benyújtható, 
- a díjat minden évben egy mérnök kaphatja meg, 
- a díj annak adományozható, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott a műszaki tervezés,  
 szakértés, kutatás - fejlesztés területén és ennek eredményeként magas színvonalú 

 mérnöki alkotás, illetve más mérnöki munkák valósultak meg, valamint a mérnöki alkotó 
 tevékenységén túl munkájával jelentős mértékben hozzájárult a mérnöki munka 
 társadalmi elismertségéhez. 
 
 



 
V. Díjátadás: 
 

-„A Zala Megye Ifjú Mérnöke Díj” átadására ünnepélyes keretek között, minden évben a  
 Zalai Mérnök Napon kerül sor. 
- „A Zala Megye Ifjú Mérnöke Díj” nyertes pályázó  nettó 100 ezer forint 

 pénzjutalmat, valamint díszoklevelet kap. 
- Az „oklevél” tartalmazza a díj megnevezését, a kitüntetett nevét, szakterületet, valamint  
 az adományozást évét.  

 

A díjakkal kapcsolatos minden dokumentum nyilvántartásba vétele, hitelesítése, és megőrzése  a 
Zala Megyei Mérnöki Kamara titkárságának feladata. 

 

Zalaegerszeg, 2013. szeptember 25. 
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