
2021. július 8. - Javaslati határidő Vas Imre 
Emlékérem adományozásához 

 

 

A Vas Imre Emlékbizottság működési szabályzatából: 

A Vas Imre emlékérem általában évente egy fő részére adományozható, aki az orvosi rehabilitációs 
team bármelyik résztvevője lehet. A kitüntetés ismerje el az életművet, ezért mindenkinek csak 
egyszer legyen adományozható. Az adományozás éve ne essen a Társaságban betöltött vezető 
tisztségviselés (elnök, leendő elnök, főtitkár) idejére.  
A kitüntetésre a Magyar Rehabilitációs Társaság minden tagja adhat javaslatot a Vas Imre 
Emlékbizottsághoz. Javaslatokat az Emlékbizottság az éves vándorgyűlést megelőző 90. napig 
fogad.  
Ötévente a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteiben kiemelkedő munkát végző, és az 
orvosi rehabilitációs tevékenységet támogató személy is kapjon kitüntetést.  
5 évente javasolt a Bizottság összetételének a megújítása.  
A Bizottság tagja lehet, aki tagja a Magyar Rehabilitációs Társaságnak és korábbi Vas Imre díjazott.  
A Bizottság döntése után a díjazottra való jelölését a Vezetőség elé tárja. A Vezetőség a jelölést 
egyetértőleg elfogadhatja, illetve addig nem ismert körülmény feltárása esetén a jelölést 
kifogásolhatja.  

Az Emlékbizottság: 

A Magyar Rehabilitációs Társaság elnökségének és vezetőségének döntése alapján az  
Emlékbizottság elnöke: dr Vekerdy-Nagy Zsuzsanna, az 
Emlékbizottság tagjai: dr Bors Katalin, dr. Mogánné Tölgyesy Szilvia, dr Pettyán Ilona, dr Vén Ildikó  
 

Javaslat a Vas Imre emlékérem adományozásra: 

A javaslat beküldése: jeloles@rehab.hu email címre 
A javaslat beküldésének a határideje: 2021. július 8. 
 
A javaslatot indoklással kell megtenni. A Vas Imre Emlékbizottság szempontrendszert dolgozott ki, 
ami iránymutató mind a javaslatok megtételéhez mind az értékeléshez:  

 Az MRT életében betöltött szerep jelentősége, társasági aktivitás és ismertség   

 MRT Vándorgyűléseken előadási részvétel / Rehabilitáció folyóiratban publikációs aktivitás 

 Rehabilitációs medicina területére gyakorolt hatás – munkásság általánosságban  

 Rehabilitációs intézmény/osztály /szakmai profil fejlesztésében betöltött szerep 

 Egyetemi és egyéb oktatásban, utánpótlás nevelésében betöltött szerep  



A javaslatok után a Bizottság a véleményének a megalkotásában a javasoltak között abból a 
szempontból nem tesz különbséget, nem állít fel sorrendet, hogy ki hány javaslatot kapott. Az egy 
munkahelyről (osztályról/központból) érkező javaslatokat a Bizottság egy javaslatként kezeli akár 
kollektív javaslatként akár egyenként beküldött javaslatként érkezik. 

 


