Az OROSZLÁNY ISTVÁN EMLÉKÉREM adományozásának rendje
1.

Az Öntözési Kutató Intézet 1993-ban OROSZLÁNY ISTVÁN EMLÉKÉREM
alapítását és adományozását határozta el, mellyel emléket kívánt állítani a neves
mérnöknek, tervezőnek, kutatónak és szakírónak, aki az öntözés és vízgazdálkodás
kutatásának és oktatásának meghatározó egyénisége volt 1940 és 1980 között. Az
emlékérem adományozására első ízben, 1994-ben, OROSZLÁNY ISTVÁN
születésének nyolcvanadik évfordulóján került sor.

2.

Kezdetben az OROSZLÁNY ISTVÁN EMLÉKÉREMRE az Öntözési Kutató
Intézet Oroszlány István Emlékérem Bizottsága tett javaslatot, és az Öntözési
Kutató Intézet igazgatója adományozta. A Kutató Intézet megszűnése után, a
megkezdett munka folytatására létrehoztak egy öntözési szövetséget, a Magyar
Öntözési Egyesületet, az intézet igazgatójának elnökletével. A Magyar Öntözési
Egyesület vezetősége folytatni kívánja ezt a régi szép hagyományt.

3.

Az emlékéremmel 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. Az Oroszlány István emlékérem indokolt esetben kimagasló szakmai
élet munkásságért is adományozható. Az emlékéremből évente legfeljebb egy
adható ki.

4.

Az OROSZLÁNY ISTVÁN EMLÉKÉREM odaítélésének feltételei a következők:
4.1. Az emlékérem odaítélésekor olyan - nemzetközi szempontból is figyelemre
méltó - új eredmények vehetők figyelembe, amelyek a tervezési vagy a
tudományos kutatási területen példamutatóak, országosan kiemelkedőek.
4.2. Az emlékérem odaítélésekor olyan gyakorlati munkák vehetők figyelembe,
amelyek szervezési, gazdasági és minőségi tekintetben kimagaslóak,
példamutatóak, követendők.
4.3. Az odaítélő elnökség tagjai az emlékéremre igényt nem tarthatnak.
4.4. Az emlékérem 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 év március 14.-ig tehetnek javaslatot írásban a
Magyar Öntözési Egyesület, a Magyar Hidrológiai Társaság, az Aszály és Öntözés
Alapítvány 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 vagy postázni.
7.

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

8.

Az emlékérem 80 mm átmérőjű és 7 mm vastag bronzérem, melynek előlapján
Oroszlány István domborművű arcképe látható, továbbá szintén az emlékérem
előlapján az "Oroszlány István 1914-1984" körirat látható. Az érem hátlapjának
felirata a következő: "Öntözési Kutató Intézet, 1994". Domborműve, pedig a Bolza
kastély Köröspart felőli homlokzata a díszlépcsővel.

9.

Az emlékéremhez pénzjutalom nem jár.

10.

Az emlékérem átadására minden év márciusában, a VÍZ VILÁGNAPJA
alkalmából rendezett ünnepélyes szakmai programon és/vagy közgyűlésen kerül
sor.

