A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete választmányának
2015. február 23-i határozatának módosítása
a Brassai Sámuel-díj alapításáról és adományozásáról
1. §

A MANYE választmánya Brassai Sámuel-díj elnevezéssel kitüntetést alapított.

2. §

A Brassai Sámuel-díj adományozható mindazoknak, akik az alkalmazott nyelvészet területén
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, akik a MANYE tevékenységében az egyesület tagjaként aktívan
részt vesznek, illetve mindazoknak a magyar és nem magyar állampolgároknak, akik az egyesület
tevékenységét nagy mértékben támogatják.

3. §

A Brassai Sámuel-díj kétévente adományozható. A díjat az Egyesület elnöke a MANYE kongresszusán
adja át a díjazottnak.

4. §

A díjazott személy kijelölésével kapcsolatos eljárás a következő:
(1) A jelölés lebonyolítása: a tárgyévet megelőzően legutóbb díjazott három személyből alkotott
jelölőbizottság közös javaslatot tesz a választmánynak legalább egy, de legfeljebb három kitüntetésre
érdemesnek tartott személyre.
(2) A MANYE választmánya a javasoltak közül titkos szavazással dönt a javaslatról. .
(3) A szavazás lebonyolítása: a szavazást az egyesület elnöke vagy a vezetőség által megbízott
szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. A szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait a MANYE
elnöke vagy a vezetőség általa megbízott tagja kéri fel. A szavazási eljárásban a jelölt vagy jelöltek
akkor sem vehetnek részt, ha egyébként a választmány szavazásra jogosult tagjai. A jelölt vagy jelöltek
nevét a választmány nem hozza nyilvánosságra; a titkos szavazás eredményét, azaz a kitüntetett
személyét a lebonyolítással megbízott szavazatszámláló bizottság állapítja meg.
(4) Egy jelölt esetén a választmányi ülésen jelenlévők titkos szavazással, egyszerű többséggel fogadják
el a jelöltet. Ha a jelölt nem kapja meg a jelen lévők többségének a szavazatát, akkor a tárgyévben nem
adja ki a választmány a Brassai Sámuel-díjat. Több jelölt esetén a legtöbb szavazatot kapott jelölt kapja
a díjat. Szavazategyenlőség esetén minden érintett jelölt díjat kap.
(5) A díj átadásán közreműködő laudátort a jelölő bizottságként működő korábbi kitüntetettek
javaslatának figyelembe vételével a vezetőségnek ezzel megbízott tagja kéri fel lehetőség szerint a
MANYE tagjai közül, vagy az adott szakterület elismert tagjai közül.

5. §

A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap. A plakett kerek, átmérője 80, vastagsága
6 milliméter. A plakett egyoldalas: Brassai Sámuel arcképét, nevét, születésének és halálának évszámát
ábrázolja. Tervezője Lugossy László szobrászművész.

6. §

Az eredeti határozatot a MANYE választmánya 2002 június 28-án fogadta el azzal a kiegészítéssel,
hogy a határozat visszamenőleges hatállyal rendelkezik, amennyiben a választmány mindazok
kitüntetését érvényesnek tekinti és megerősíti, akik azt a 2002. és az azt megelőző években megkapták.
A jelen módosított változatot a választmány 2021. március 19-i ülésén fogadta el.
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