EGYESÜLETI DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK
Az ETE elfogadott Alapszabálya szerint az Egyesület Elnöksége jogosult díjakat és
kitüntetéseket adományozni.
A Díjak és kitüntetések adományozásának az Egyesület 66 éves történetében hosszú
hagyománya van. Egyesületünk Elnöksége jelenleg 4 díj (Segner János András-díj 1969-től,
Szikla Géza-díj 1964-től, Szabó Imre-díj 1998-tól, Kerényi A. Ödön-díj 2015-től) és
„Energiagazdálkodásért” kitüntetés (1992-től) évenkénti adományozásáról dönt.
A díjazandók és kitüntetendők személyére a szervezeti egységek elnökei tehetnek javaslatot.
A beérkezett javaslatokat az Elnökség által felkért, 3 személyből álló Díjbizottság értékeli. Az
Elnökség és a Díjbizottság jogosult további, arra érdemes személyek díjazására, illetve
kitüntetésére javaslatot tenni. Az Elnökség a Díjbizottság előterjesztése alapján dönt a díjak
és kitüntetések adományozásáról, és azokat az Egyesület elnöke a Küldöttközgyűlésen adja át
Az Egyesület díjai és kitüntései jelenleg a kövezkezők:
SEGNER JÁNOS DÍJ
Segner János András a felvilágosodás korának tudósa és technikusa. A tudomány és a technika
összekapcsolásának sorsdöntő, kezdeti lépései megtételének kiemelkedő személyisége,
akinek aktív tevékenysége jelentős részben Magyarországhoz kapcsolódik.
A mai tudomány és technika művelésének, fejlesztésének szinte bármely területén végzett
alkotó tevékenység értékelhető a róla elnevezett díjjal.
SZIKLA GÉZA DÍJ
Szikla Géza a modern magyar villamos energia ipar megteremtésének vezéregyénisége. Az
első magyar nagyerőmű, a kelenföldi hőerőmű megteremtője. Kiváló vezető és szervező, de
egyben fontos részproblémák megoldásában kiemelkedő eredményeket elérő mérnök. Szikla
Géza elsőként készített koncepciót Budapest egy részének a Kelenföldi Erőműből történő
hőellátására.
A róla elnevezett díjjal elsősorban a villamos energia termelésével összefüggő és a hazai
sajátosságokhoz alkalmazkodó fejlesztéseket végrehajtó, szervező tevékenységet, valamint a
távhőellátás fejlesztésében elért eredményeket indokolt elismerni.
SZABÓ IMRE DÍJ
Dr. Szabó Imre már a közelmúlt energetikájának egyik meghatározó személyisége. Egyetemi
professzor, a mai energetikai mérnök gárda jelentős részének volt tanára, vezető szerepe volt
a gázvezetékrendszer működését biztosító mérő-szabályozó berendezések kialakításában. Ő
volt a Magyar Energia Hivatal alapító vezetője.
A róla elnevezett díjjal az energetikai oktatás, a fiatal szakemberek aktivizálása, az
ismeretterjesztés, a gázszolgáltatás, valamint az energetikai társaságok és a szabályozó
hatóságok együttműködésében folytatott eredményes tevékenységet lehet elismerni.

KERÉNYI A. ÖDÖN DÍJ
Kerényi A. Ödön 1984-ben történt nyugdíjba vonulásáig 31 éven át volt a villamos energia
iparág műszaki vezetője. Ez egészen kivételes teljesítmény. Ezalatt az időszak alatt épült ki az
országos villamos energia rendszer. Sokszor nagyon nehéz és ellentmondásos helyzetekben
képviselte és a legfontosabb kérdésekben érvényre is tudta juttatni a szakmai
követelményeket, szempontokat. Fontos szerepe volt abban, hogy a magyar villamos energia
rendszer lényegében mindig teljesíteni tudta feladatait. Kerényi A. Ödön nyugdíjba vonulását
követően egészen 2013-ban, 94 éves korában bekövetkezett haláláig aktívan részt vett a
szakmai életben. Tevékeny tagja volt Egyesületünknek, motorja volt talán legeredményesebb
szervezeti egységünk, a Szenior Klub programjainak.
Kerényi A. Ödön-díjjal alapításáról dönt elsősorban a villamos energia ipar területén végzett
kiváló tevékenységet indokolt elismerni. Kerényi A. Ödön-díjjal lehet kitüntetni továbbá
azokat, akik a legtöbbet teszik a nyugdíjba vonult egyesületi tagok bevonásáért az egyesületi
tevékenységbe, illetve az energetikai szakma továbbfejlesztésébe.
Az egyesületi díjak egy személy részére egy alkalommal adományozhatók.
ENERGIAGAZDÁLKODÁSÉRT KITÜNTETÉS
Energiagazdálkodásért kitüntetés adományozható az energetika szakterületén és az
egyesületi munkában végzett eredményes tevékenységért.

