A Lissák Kálmán-díj adományozási rendje
A Magyar Klinikai Neurophysiológiai Társaság Lissák Kálmánról elnevezett díjat (továbbiakban Díj)
alapított, melyet a klinikai neurofiziológia területén végzett kiemelkedő, példamutató gyógyítódiagnosztikai, és/vagy kutató és/vagy oktató tevékenységért adományoz.
1. A Díjat 4 évente egy alkalommal ítéli oda a Társaság (minden vezetőségi periódusban egyszer).
2. A Díjjal adományozást igazoló okirat és plakett jár.
3. A MKNF Társaság vezetősége a Díj adományozására vonatkozó ajánlások megtételére és a
javaslatok értékelésére 5 fős Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.
3.1. A Bizottság elnöke a Társaság elnöke. A Bizottságban legalább 1 olyan tag van, akiknek korábban
a Társaság Lissák Kálmán-díjat. A Bizottság további 3 tagja csak olyan személy lehet, aki a MKNF
Társaságnak a tagja.
3.2. A Díj adományozására a MKNF Társaság tagjai, valamint a Díjjal korábban kitüntetettek
jogosultak javaslatot tenni.
3.3. Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életútját, valamint
azoknak az eredményeknek, alkotásoknak az ismertetését, amelyek a Díj odaítélését
megalapozhatják, illetve megfelelnek a feltételeknek.
3.4. A Bizottság a javaslatok értékelését követően ajánlást tesz a MKNF Társaság vezetőségének a
Díjjal kitüntetendő személyre. A vezetőség a javaslatot nyílt szavazással tudomásul veszi vagy
elutasítja. Elutasítás esetén a következő adományozási periódusban van mód a díj odaítélésre.
4. A Bizottság a Díjra ajánlani kívánt személyt az ajánlásról az ajánlástételt megelőzően tájékoztatja
és felkéri előadás tartására. Ha a kitüntetendő személy a tájékoztatás kézhezvételét követő tizenöt
napon belül úgy nyilatkozik, hogy a kitüntetést nem fogadja el, a Bizottság személyére ajánlást nem
tesz. Ebben az esetben a Bizottság újabb javaslatot tehet.
5.A Díjra nem javasolható
a) AMKNFT aktuális elnöke, titkára és vezetőségi tagja, valamint a Lissák Kálmán-díj Bizottság tagja.
b) Posztumusz díj adományozására a Bizottság nem tehet javaslatot.
c) A Díj megosztott adományozására a Bizottság nem tehet javaslatot.
d) A Díj csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható.
e) A Díj ismételten nem adományozható.
6. A Díj ünnepélyes átadására a MKNF Társaság soronkövetkező kongresszusán kerül sor.
7. A Díjat a MKNF Társaság elnöke vagy az általa kijelölt személy adja át.

