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A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (a továbbiakban: MaTáSzSz) a távhőszektor 

jövőjéhez, fenntartható fejlesztéséhez, különösen az energia- és működési hatékonyság 

fokozásához, a megújuló energiaforrások részarányának növeléséhez, az üzembiztonság 

fejlesztéséhez, a felhasználói elégedettség fokozásához és a távhő társadalmi elismertségének 

erősödéséhez tevékenyen hozzájáruló fiatal szakemberek munkásságának elismerésére 

 

D R .  B Ü K I  G E R G E L Y  T Á V H Ő  Í G É R E T E  E L I S M E R É S  

 

elnevezéssel szakmai díjat alapít. 

 

1. A Dr. Büki Gergely Távhő Ígérete Elismerésre (a továbbiakban: Elismerés) a MaTáSzSz-

szal együttműködési megállapodást kötött felsőoktatási intézmények hallgatói és a 

MaTáSzSz tagvállalatainak 35 éves kor alatti fiatal szakemberei nyújthatnak be pályázatot.  

 

2. Az Elismerésre a távhőellátás műszaki, tüzelőanyag-gazdálkodási, gazdasági, 

fogyasztóvédelmi, kommunikációs és szabályozási területeinek egyikére vonatkozó 

tanulmánnyal, esszével, folyóirat cikkel, kutatási beszámolóval, gyakorlati eredmények 

összefoglalásával lehet pályázni. 

 

3. A beérkező pályázatokat, a MaTáSzSz Elnöksége részéről az adott évben beérkező 

pályaművek tartalmához leginkább illeszkedő szakmai bizottságok tagjai közül felkért 

szakemberekből álló, legfeljebb 5 fős kuratórium értékelését követően, a MaTáSzSz Iroda 

terjeszti elő jóváhagyásra az Elnökségnek. Előnyt jelent a pályázatok értékelése során, ha a 

távhőszektorban, valamint a felsőoktatási, tudományos intézetben tevékenykedő fiatal 

szakemberek közös pályázatot nyújtanak be. 

 

4. Az évente legfeljebb három Elismerés adományozásáról az Elnökség határozatban dönt. 

 

5. Az Elismerést a MaTáSzSz elnöke és az általa felkért személy a Távhőszolgáltatási Szakmai 

Napok és Kiállítás rendezvényen, ünnepélyes keretek között adják át. 
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6. Az Elismeréssel kitüntetett pályázó emlékdíjban és oklevélben részesül, továbbá a 

MaTáSzSz lehetőséget biztosít arra, hogy a díjazott munkák szerzői, előadhassák 

tanulmányukat. 

 

7. Az Elismerés adományozásával kapcsolatos költségeket a MaTáSzSz az éves 

költségvetésében biztosítja. 

 

8. Az Elismerés átadására első alkalommal a 2017. évben kerül sor. 

 

9. Dr. Büki Gergely örökösei nevében Büki András anyagi ellenszolgáltatás nélkül a 

névhasználathoz hozzájárult. 

 

10. Az Elismerés ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 

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

 

 

Budapest, 2018. február 6. 

 

 

Orbán Tibor 

elnök 


