
Knebel Jenő-ösztöndíj alapítása és szabályzata 

 

1. A díjalapítás célja 

Dr. Knebel Jenő (1927-2016) mérnök, címzetes egyetemi docens bő fél évszázados hídépítői 

pályafutásának emlékét számos magyarországi és külföldi híd őrzi. A hidak és más műtárgyak 

tervezése mellett a felsőoktatásban és a szakirodalomban is jelentős szerepet betöltő határainkon 

túl is elismert szakember volt, akinek életműve bizonyíték arra, hogy a mérnöki munka hogyan 

lehet egyben hivatás is. 

A díjat Knebel Jenő és mérnök kortársai emlékére alapítják gyermekei azzal a céllal, hogy elősegítse 

és támogassa tehetséges fiatal diákok szakmai továbbképzését a hídtervezés területén és ezáltal a 

magyar mérnöktársadalom olyan szakemberekkel gazdagodjék, akiket Knébel Jenőhöz hasonlóan 

pozitív beállítottság, szakmai hozzáértés és nemzetközi látókör jellemez. 

A díj e cél elérése érdekében a szerkezetépítőmérnöki alapképzésen végzett hallgatók hidas 

specializációjú mesterképzési tanulmányainak folytatásához nyújt pénzügyi támogatást. 

A díjalapítás aktualitását az is adja, hogy amíg Knebel Jenő mérnöknemzedékét a háború után a 

lerombolt Duna-hidak újjáépítésének szomorú szakmai szerencséje érte, addig ma a gazdasági 

fellendülésnek köszönhetően csak a Dunán öt új híd épüléséről és előkészítéséről olvashatunk. 

 

2. A díj alapítói 

Knebel István – 1025 Budapest, Vihorlát utca 21 

Knebel Judit – 1124 Budapest, Koszta József utca 19 

 

3. A díj adományozásának rendje 

 

3.1 A díj leírása 

A díj a mesterképzés 3 félévére szóló, félévenként legalább 250.000 Ft összegű ösztöndíj, 

amelyhez egy A4 méretű díszoklevél és emlékplakett tartozik. 

 

3.2 A díjkitűzés időtartama, visszavonása, jogfenntartás 

A díj alapítása határozatlan időre szól a díjkitűzés visszavonási jogának fenntartásával. A díj 

odaítélése évente egyszer szemptemberben történik. Alkalmanként egy díjazott kerülhet 

kiválasztásra, a díj nem megosztható. A Díjalapító fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben 

adott évben nincs díjazásra méltó pályázat, a díj nem kerül átadásra. 

 

3.3 Az ösztöndíjra jogosultak köre  

Az ösztöndíjra jogosultak köre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Építőmérnöki Kar Szerkezetépítő Szakos hallgatói 

- akik az alapképzésben diplomát szereztek 

- akik tanulmányaikat a nappali mesterképzésen folytatják 

- akik a hídépítéshez kapcsolódó tárgyakat hallgatnak, tervezési feladatokban részt 

vesznek 

 



3.4 A díjazott kiválasztása pályázat útján történik. Az ösztöndíj elnyerésének részletes feltételeit 

az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

4. Javaslattétel a díj adományozására 

A pályázatokat a Knebel Jenő-öszdöndíj kuratóriumi tagjai minősítik, és tesznek ajánlást a nyertes 

kiválasztására. A javaslattételt követően a javasolt személyek közül a kuratórium rendes ülésén, a 

rendelkezésre álló szóbeli vagy írásos előterjesztések alapján szavazással dönt annak 

adományozásáról. 

 

5. A kuratórium tagjai 

Dr. Dunai László (elnök) 

Dr. Balázs L. György 

Dr. Kollár László 

Knebel István 

Knebel Judit 

A kuratórium, szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy 

alkalommal tájékoztatja az alapítókat az általa végzett munkáról és a díjazottról. A kuratóriumot 

az elnök vagy a két kuratóriumi tag együttesen, szóban vagy írásban hívja össze.  

A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen legalább két tag és az elnök jelen van. A 

kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén 

a kuratóriumi elnök szavazata dönt. A kuratóriumi ülésről minden esetben jegyzőkönyv készül, 

amelyből megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és helye, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet az elnök és egy tag írja alá. 

6. A díj átadása: 

A díjat ünnepélyes keretek között a kuratórium és az alapítók jelenlétében a kuratórium 

mindenkori elnöke adja át. A díj átadására meg kell hívni mindazokat a személyeket - így a korábbi 

kitüntetetteket is -, akik jelenléte a díjátadás rangját és méltóságát emeli. 

7. Jogosultságok: 

A díjazott élete végéig jogosult magát a díj birtokosának nevezni. Az érvényesen átadott díj nem 

visszavonható.  

8. Az adományozás megörökítése és közzététele: 

A kitüntetett személy nevét és a kitüntetés időpontját, indokolását egy szakmai lapban, valamint 

annak internetes változatán, és a Knebel Jenő-ösztöndíj honlapján kell a nyilvánosság számára 

közzétenni. 

 

Budapest, 2018.05.05 

Alapítók 


