A NÉMETH ENDRE DÍJ adományozásának rendje
1.

Az Magyar Öntözési Egyesület 2007. évi közgyűlése NÉMETH ENDRE DÍJ
alapítását és adományozását határozta el, amellyel emléket kívánt állítani a
külföldön is ismert és megbecsült, néhai műegyetemi professzornak, a Budapesti
Műszaki Egyetem I. sz. Vízépítéstani Tanszékének 1940-1962 között
tanszékvezető tanárának. Németh Endre a hidrológia, hidromechanika, a
mezőgazdasági vízgazdálkodás, az ivóvízellátás- és csatornázás, valamint a
vízépítési laboratóriumi vizsgálatok tantárgyai keretében a műegyetemi oktatás
színvonalát folyamatosan emelte, tankönyveiben, szakirodalmi cikkeiben a
szaktudományt számos ponton továbbfejlesztette. Oktatói munkájában a gyakorlati
mérnökképzést erős matematikai megalapozással, a hazai vízügyi hagyományok
tiszteletével segítette. Tanszékén termékeny és szabad kutatási szellemet,
vitakészséget meghonosítva színvonalas kutatói utánpótlást nevelt, a hidrológia
tágabb szakterületén pedig iskolát teremtett. Ezzel az öntözés és vízgazdálkodás
kutatásának és oktatásának meghatározó egyénisége volt.

2.

3.

A NÉMETH ENDRE DÍJ-at a Magyar Öntözési Egyesület mindenkori elnöke
adományozza a Jelölő Bizottság írásos javaslata alapján. A díj adományozására
első ízben, 2008-ban kerül sor.
A Díjjal az a mérnök, kutató, oktató, felsőfokú végzettségű gazdasági szakember
tüntethető ki, aki elmélyült magas szintű tudományos, gyakorlati tevékenységet
vagy szakirodalmi munkásságot fejt ki az öntözés és vízgazdálkodás szakterületén.
A NÉMETH ENDRE DÍJ indokolt esetben kimagasló szakmai élet munkásságért
is adományozható. A DÍJ-ból négy évente legfeljebb egy adható ki.

4.

A NÉMETH ENDRE DÍJ odaítélésének feltételei a következők:
4.1. A Díj odaítélésekor olyan - nemzetközi szempontból is figyelemre méltó - új
eredmények vehetők figyelembe, amelyek a tervezési, kivitelezési vagy a
tudományos kutatási területen példamutatóak, országosan kiemelkedőek.
4.2. A Díj odaítélésekor olyan gyakorlati munkák vehetők figyelembe, amelyek
szervezési, gazdasági és minőségi tekintetben világszinvonalúak, kimagaslóak,
példamutatóak, követendők.
4.3. Az odaítélő elnökség tagjai az emlékéremre igényt nem tarthatnak.
4.4. A Díj azonos személynek csak egy alkalommal ítélhető oda.

5.

Ha valamely ciklusban a bizottság nem találna olyan munkát vagy cselekményt,
amely a díj odaítélésére méltó lenne, a díj nem adható ki.

6.

A díj adományozására minden szökő év március 14.-ig tehetnek javaslatot írásban
vagy e-mailben a Magyar Öntözési Egyesület, aktív és tiszteleti tagjai.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a kitüntetésre javasolt személy adatait, a díj adományozása alapjául szolgáló
munkássága ismertetését és mindazokat a dokumentumokat, amelyek a javaslat
elbírálásához szükségesek. Az anyagot a Magyar Öntözési Egyesület címére kell
leadni, postázni vagy e-mailben elküldeni.

7.

A díj odaítélésének rendje:
A díjat a Magyar Öntözési Egyesület elnöksége ítéli oda, a Jelölő Bizottsághoz
beérkezett javaslatok alapján.

8.

A díj NÉMETH ENDRE élethű arcképe, 10 * 15 * 1,2 cm-es kristályhasáb
belsejébe lézergravírozással bevitt kétdimenziós ábra.
A kép feletti felirat „Németh Endre 1891 – 1976”, Németh Endre születésének és
halálának évei.
A kép alatt „MAGYAR ÖNTÖZÉSI EGYESÜLETI DÍJ” felirat olvasható.

9.

A Díjhoz pénzjutalom nem jár.

10.

A díj átadására minden szökő év márciusában, a VÍZ VILÁGNAPJA alakalmából
rendezett ünnepélyes szakmai programon és/vagy közgyűlésen kerül sor.

