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Az MGYT Északnyugat Magyarországi Területi Szervezete 2012-ben alapító elnökének 

tiszteletére Frank Kálmán emlékérmet alapított. Az emlékérem létrehozását és az éremmel 

járó díjat a  

Numil Kft., Milumil tápszereket forgalmazó divíziója támogatta.  

Az alábbiakban olvashatják a Frank Kálmán díj és emlékérem statutumát. 

 

 

Frank Kálmán díj és emlékérem 

statutuma 

 

 
A díj alapításának éve:  

2012 

 

A díj célja: 
 A gyermekorvoslás területén a Magyar Gyermekorvosok Társasága 

 Északnyugat-magyarországi Területi Szervezetének keretében kifejtett 

 magas szintű gyermekorvosi tudományos és gyakorlati tevékenység 

 elismerése, és a szervezet alapítója Frank Kálmán professzor emlékének 

 ápolása. 

 

A díjban részesíthetők köre: 
 A díjat a Magyar Gyermekorvosok Társasága Északnyugat-magyarországi 

 Területi Szervezetének az a gyermekorvosa kaphatja, aki legalább 10 évet 

 dolgozott gyermekorvosként a Területi Szervezet valamelyik kórházában  vagy 

 házi gyermekorvosként. 

 A díjat megosztva nem lehet kiadni. 

 A díjban egy személy egy alkalommal részesülhet.  

 

A díj adományozásának periodicitása: 
 A díj évente kerülhet kiadásra.  

 

A díj elnyerésének módja: 
 A díj elnyerésére a Társaság bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatnak 

 részletesen tartalmaznia kell a díjra beterjesztett személy tevékenységét. 

 A javaslat a Területi Szervezet titkárának nyújtandó be minden év március 

 31-ig. 

 

A díj adományozásának módja: 
 A beterjesztett javaslatokat egy öttagú grémium bírálja el melynek tagjai a 

 Területi Szervezet elnöke, titkára, a régióban működő gyermekosztályok  egy 

 orvosa, házi gyermekorvosainak egy képviselője és egy nyugdíjas 

 gyermekgyógyász. A három választandó tagot a Szervezet közgyűlésén kell 

 megválasztani. A választáskor egy póttagot is kell választani. 

 Ha a grémium tagjai közül valaki érintett a választásban (pl. személyére,  

 elődjére, beosztottjára érkezik javasalat) a döntéskor a közgyűlésen 

 megválasztott póttag lép a helyébe. (Amennyiben több tag is értintett, akkor 
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 ideiglenes póttagot jelölhet ki az elnök és a főtitkár.) A grémium tagjai titkos 

 szavazással egyszerű többséggel döntenek a díj odaítéléséről. Azonos 

 számú szavazat esetén a szavazás megismétlendő, de ekkor már csak a két 

 legtöbb szavazatot kapott jelölt között. Ha ismételten egyenlő szavazatot kap 

 több jelölt, akkor az Elnök szavazata dönt.  

 

 

A díj átadásának módja: 
 A díj elnyeréséről a jutalmazottat a Területi Szervezet elnöke írásban 

 értesíti. A díj átadására a Területi Szervezet ülésén kerül sor ünnepélyes 

 körülmények között. 

 A díj átvétele alkalmával a díjazott „Frank Kálmán emlékelőadás” tartására 

 kérendő fel, amelynek keretében a díjazott térjen ki Frank Kálmán professzor 

 munkásságának méltatására. 

 

A díjjal járó emlékérem és pénzjutalom: 
 A díjazott a Területi Szervezet „Frank Kálmán” emlékérmét, az erről szóló 

 oklevelet kap. A díjhoz pénzjutalom adható, amennyiben sponzor cég ezt 

 támogatja. 

 A pénzjutalom a mindenkori személyi jövedelemadó szabályai szerint 

 jövedelemnek számít. 

 

A díj elnyerésének közzététele: 
 A díj elnyeréséről, az átadás helyéről és időpontjáról a Területi Szervezet 

 Tagjait értesíteni kell az éves ülés meghívóján és a Magyar Gyermekorvosok 

 Társaságának honlapján keresztül. 

 

A grémium tagjai: 
 Dr. Simon Gábor Területi Szervezet Elnöke 

 Dr. Szabó Éva Területi Szervezet Titkára 

 Dr. Muzsay Géza házi gyermekorvosok képviselője  

 Dr. Sipos Edit kórházi orvosok képviselője 

 Dr. Békefi Dezső nyugdíjas orvosok képviselője 

 

A grémium póttagjai: 
 Dr. Gárdos László 

 Dr. Kovács Ilona 

  


