
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSÉRT NÍVÓDÍJ ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (a továbbiakban: MaTáSzSz) a 
távhőszolgáltatáshoz, távhőtermeléshez kapcsolódó gazdasági társaságok kiemelkedő 
teljesítményének elismerésére 
 

T Á V H Ő S Z O L G Á L T A T Á S É R T  N Í V Ó D Í J  
 
elnevezéssel szakmai díjat alapít. 
 
1. A Távhőszolgáltatásért Nívódíj (a továbbiakban: Nívódíj) az olyan távhőszektorhoz 

kapcsolódó termék vagy szolgáltatás számára adható, amely korszerűségének, kiváló 
műszaki megoldásának, gazdaságosságának, a környezetet kímélő és az 
energiahatékonyságot támogató jellegének, valamint kiemelkedő minőségének és hosszan 
tartó megbízható működésének köszönhetően kiérdemelte a távhőszolgáltató vállalatok 
általános elismerését. 

 
2. A Nívódíjjal történő elismerésére a MaTáSzSz Rendes Tagjai tehetnek javaslatot. A 

javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt gazdasági társaság nevét, annak a terméknek, vagy 
szolgáltatásnak a megnevezését és bemutatását, amelyet az adott évben elismerésre 
terjesztenek fel. 

 
3. A Nívódíj odaítélésének előfeltétele: 

 
A jelölt 

a. a MaTáSzSz Távhőipari Tagozati Tagja, 
b. a kitüntetést megelőző időszakban gyártott, vagy forgalmazott terméke, illetve 
c. nyújtott szolgáltatása, 

jelentősen és érdemben járult hozzá a távhőszektor fejlődéséhez. 
 

4. A beérkező javaslatokat, a MaTáSzSz Műszaki Bizottsága, Közgazdasági Bizottsága és 
Fogyasztóvédelmi Munkabizottsága vezetőiből álló 3 tagú kuratórium véleményének 
kikérését követően, a MaTáSzSz Iroda terjeszti elő jóváhagyásra az Elnökség elé. Az évente 
legfeljebb két Nívódíj adományozásáról az Elnökség határozatban dönt. 
 

5. A Nívódíjat a kitüntetett gazdasági társaság képviselőjének a MaTáSzSz elnöke, az általa 
felkért személy és a MaTáSzSz Távhőipari Tagozatának Elnöke a Távhőszolgáltatási 
Szakmai Napok és Kiállítás rendezvényen, ünnepélyes keretek között adják át. 

 
6. A Nívódíjjal kitüntetett vállalkozás emlékdíjban és oklevélben részesül. Az emlékdíj 

tartalmazza a Távhőszolgáltatásért Nívódíj feliratot és az adományozás évét. 
 

7. A Nívódíj adományozásával kapcsolatos költségeket a MaTáSzSz az éves költségvetésében 
biztosítja. 



 
8. A Nívódíj első alkalommal történő odaítélésére 2015. évben kerül sor. 

 
9. A Nívódíj ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a MaTáSzSz 

Elnöksége a 5/2018. (II. 6.) Elnökségi határozatával elfogadta és jóváhagyta. 
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