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A Bugát Pál Emlékérem odaítélésének fokozottabb tiszteletben tartása érdekében
a TIT Országos Ügyvezető Elnöksége úgy határozott, hogy két fokozatot létesít.
A Bugát Pál Emlékérem I. fokozatához 10 000 Ft pénzjutalmat, a Bugát Pál Emlék-
érem II. fokozatához 5000 Ft pénzjutalmat biztosít. Az I. fokozatból évente csak egy,
a II. fokozatból maximum kettő adható ki. (Nem kötelezően.)

A Bugát Pál Emlékéremre javasoltak feltételei változatlanok, melyet az 1962-ben
kelt Alapítólevél a következőkben rögzített:

„A Társulat Országos Elnöksége Bugát Pál Emlékéremmel olyan személyeket
tüntethet ki, akik a Társulat tevékenységét társadalmi hivatásként vállalják:

— szóban, Írásban vagy más módon történő tudományos ismeretterjesztésben
kiemelkedő munkát végeznek;

— a Társulat vezető szerveinek tevékenységében hosszabb időn át hatékonyan
közreműködnek."

Az Ügyvezető Elnökség úgy határozott, hogy a Bugát Pál Emlékérem a jövőben
évenként a TIT megalakulásának évfordulóján, május hónapban kerül kiosztásra,
kizárólag a Megyei Elnökségek részletes indokolással előterjesztett javaslata alapján,
melyet az Országos Ügyvezető Elnökség titkos szavazás után terjeszt az Országos
Elnökség elé jóváhagyásra.

A TIT Országos Ügyvezető Elnöksége úgy határozott, hogy az olyan kiemelkedő,
lelkes tagokat, vagy társadalmi tisztségviselőket, akik ugyan még nem 40 vagy 50
éve tagjai a Társulatnak, különleges elismerésben részesíti.

Az Ügyvezető Elnökség erre a célra „Aranykoszorús jelvény"-t alapít.
A TIT aranykoszorús jelvényes tagja az lehet, aki legalább 20 éve kiemelkedő

munkát végezve tevékenykedik a Társulat érdekében, vagy az a társadalmi tisztség-
viselő, aki hosszantartó (10—15 évig) különösen nagyjelentőségű munkát végez. —
Az Aranykoszorús jelvényhez pénzjutalom nem jár. Aranykoszorús jelvényes nyug-
díjba menő tag eszmei tagdíjat fizet, az illetménylapot kapja és nem kötelezhető
aktív TIT munkára.

Az Aranykoszorús jelvényből évenként 20—25 adható ki, a Megyei Elnökségek
felterjesztése alapján.

Az újonnan alapított Aranykoszorús jelvény 1972-ben kivételesen a Megyei
Küldöttértekezleteken és az Országos Küldöttgyűlésen adható át, más években
április 4-én.
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