
Knuth Károly Szakmai Díj Alapító Okirata 
 

A magyar távhő szakmakultúra nagyobb elismertsége, a szakma kiemelkedő személyiségeinek 

megbecsülése érdekében, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (a továbbiakban: 

MaTáSzSz)  

 

 

K N U T H  K Á R O L Y  

 

 szakmai díjat alapít. 

 

1. A Knuth Károly szakmai díj (a továbbiakban: díj) egyéni teljesítmény elismerésként 

adományozható, évente egy alkalommal. A díj első adományozására 2001. éveben kerül 

sor. 

 

2. A díjat a MaTáSzSz elnöke és az általa felkért személy, ünnepélyes keretek között adják át. 

A kitüntetett szakember életútját és szakmai tevékenységét a MaTáSzSz információs 

csatornáin részletesen ismerteti. 

 

3. A díjjal kitüntetett szakember oklevél és MaTáSzSz emblémával ellátott arany pecsétgyűrű 

díjazásban részesül. Az elismerésben részesülő személy neve az oklevél előlapján, a díj 

névadójáról szóló ismertetés pedig az oklevél hátlapján szerepel. 

 

4. A jelölt 

• távhőtermelő, távhőszolgáltató tagvállalatnál legalább tízéves munkaviszonnyal vagy 

szakmai közigazgatásban, - egyetemen, - érdekképviseleti szervezetnél (összesen) 

legalább tizenöt éves gyakorlattal rendelkezik, illetve rendelkezett, 

• a MaTáSzSz valamely tagvállalatának munkatársa, egyetemi oktató, köztisztviselő, 

• magatartása a MaTáSzSz Etikai Kódexében foglaltaknak, szellemiségének megfelel, 

• szakmai elismertsége műszaki, jogi vagy közgazdasági területen, 

• a magyar távhő szakmakultúra 

o társadalmi, politikai megítélését segítő, 

o műszaki, energetikai fejlődését előmozdító, 
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o a távhő versenyképességét javító, 

o a szakma arculatát, fogyasztói elfogadottságát pozitívan befolyásoló 

kiemelkedő tevékenysége. 

 

5. A díjra érdemes személyekre a MaTáSzSz tagvállalatainak munkatársai tehetnek javaslatot, 

a melléklet javaslati dokumentum kitöltésével és megküldésével. A javaslatok alapján a 

jelölést az Elnökség által kijelölt Kuratórium végzi. A kuratórium tagjai a MaTáSzSz elnöke 

és alelnökei. A feltételnek megfelelő jelöltek közül a Kuratórium maximum három fő 

jelölését terjeszti az Elnökség elé. Évente legfeljebb két díj adományozható, melyről az 

Elnökség határozatban dönt. 

 

6. Azon elnökségi tagok, akik a Kuratórium által felterjesztett jelöltek között szerepelnek, nem 

vehetnek részt a szakmai díj odaítéléséről döntő elnökségi szavazásban.  

 

7. A díj adományozásával kapcsolatos költségeket a MaTáSzSz az éves költségvetésében 

biztosítja. 

 

8. Knuth Károly örökösei nevében Matitsné Knuth Judit és ifj. Knuth Károly anyagi 

ellenszolgáltatás nélküli kizárólagos névhasználathoz hozzájárult. 

 

9. A díj módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a MaTáSzSz Elnöksége 

a 5/2018. (II. 6.) számú elnökségi határozatával támogatta, a Közgyűlés 2018.03.23-ai 

ülésén a díj módosítását jóváhagyta. 

 

 

Budapest, 2018. március 23. 

 

 

Orbán Tibor 

elnök 


