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DR. PIKO KAROLY EMLEKEREM
ALAPITO OKIRAT

1.

§ Az elismeres alapitasa

A Dr. Piko Karoly Emlekermet, a Magyar Surgossegi Orvostani Tarsasag Kozhasznu Egyesulet
(MSOTKE) 2018-ban regnalo vezetosege alapitja. Dr. Piko Karoly a magyar surgossegi ellatas
meghatarozo alakja, a Tarsasag alapito es 6r6k6s elnoke. A dij a 2018. aprilis 13-an elhunyt
6r6k6s elnokunk emlekenek melt6 megorokiteset szolgalja.

2.

§ Az emlekerem adomanyozasa

Az em lekerem a hazai surgossegi ellatas teruleten, Dr. Pik6 Karoly szellemisegenek
megfeleloen a hazai surgossegi ellatas egeszeert, ertekeiert tobb even keresztul kimagaslo
tevekenyseget folytat6 termeszetes szemelynek adomanyozhat6 elismeres.
Az adomannyal penzjutalom nem jar.

3.

§ A Dr. Pik6 Karoly emlekerem leirasa

A Dr. Pik6 Karoly emlekerem keretdobozban elhelyezett, ket oldalas, sargarez erme. Az
erme elulso oldala Dr. Pik6 Karoly gravirozott arckepet abrazolja, az emlekerem nevad6janak
szuletesi es halalozasi evenek jelolesevel. Korbefuttatva ,,Dr. Pik6 Karoly Emlekerem" es az
,,alapitotta az MSOTKE" felirat lathat6. Az erme hatlapjan a dijat elnyero szemely neve es az
adomanyozas eve lathat6. A kituntetett az adomanyozast igazo16 oklevelet es a fent leirt
ermet kapja. A dfszmappaban elhelyezett A/3-as meretu magyar nyelvu oklevel tartalmazza
a kituntetett nevet, az adomanyozas datumat. A dokumentum az MSOTKE aktualis elnoke
altal alairt okirat.

4. § Az adomanyozas rendje, menete
a} A Dr. Pik6 Karoly Emlekerem evente egy alkalommal adomanyozhat6 egy fonek. A dij
nem megoszthat6. A dijban mar reszesult szemely reszere ismetelten nem ftelheto oda.
b} A dfj posztumusz is adhat6.
c} A dij odafteleserol, minden evben irasba foglalt es reszletesen megindokolt javaslatok
alapjan az MSOTKE vezetosege szavazati tobbseggel dont.
d) A javaslatteteli hatarido minden ev szeptember 30. (Kivetel az adomanyozas elso
eveben)
e) A dij adomanyozasanak menete: A Titkarsagra bekerult frasosos javaslatok alapjan a
vezetosegi Giesen megjelent szavazatkepes vezetoseg titkos szavazassal, egyszeru
tobbseggel dont. Szavazategyenloseg eseten a szavazast addig kell ismetelni, amfg
dontes nem szuletik.

S.

§ A dij atadasa

A Dr. Pik6 Karoly Emlekerem atadasara minden evben az MSOTKE eves kongresszusan ker0I
sor. A dfjat az MSOTKE elnoke es egyik vezetosegi tagja adja at.

6. § A dij szakmai gondozasa
A Dr. Pik6 Karoly Emlekerem adomanyozasaval kapcsolatos teendoket az MSOTKE Titkarsaga
latja el. A dijazottak neve es az adomanyozas eve az MSOTKE honlapjan publikus.

Zaro rendelkezesek
A Dr. Pik6 Karoly Emlekerem alapit6 okiratat az MSOTKE elnoksege velemenyezte, es 9/ 2018
szamu hatarozataval elfogadta. A Dr. Pik6 Karoly Emlekerem akkor szunik meg, ha
megszuneserol az MSOTKE kozgyulese hataroz.
Budapest, 2018. szeptember 19.
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