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ALAPÍTÓLEVÉL 
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A Magya.t Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Elnöksége - Ernst Jenő 
biofizikus, az MTA rendes tagja végakarata alapján - az MTA Biológiai Tudományok 
Osztályának elóterjesztésére, a magyar biofizikai kutatások fejlesztésének és támogatásának 
elősegítésére Ernst Jenó-emlékénnet, Ernst Jenó-pályadíjat és Ernst Jenó-díjat alapított. Az 
alapítólevelet az MTA Elnöksége 36/1987. számú határozata alapján a MTA elnöke 1987. 
június 30. napján adta ki, az elismerések átadására első alkalommal l 987. évben került sor. 

Az alapítólevél kiadása óta bekövetkezett jogszabályi változások, valamint az elismerések 
odaítélésével kapcsolatos eljárás szabályainak az akadémiai. gyakorlathoz való igazítása 
indokolttá teszi új alapítólevél kiadását. Az Ernst Jenő-emlékérem, az Ernst Jenó-pályadíj és az 
Ernst Jenó-díj (együtt n.xdományos elismerés) alapítólevelét-Ernst Jenő végakaratának szem 
előtt tartásával- az alábbiak szerint adom ki. 

1. Ernst Jenó-emlékérem 

1.1 Azon biofizikus részére adotnányozható, aki a biofizika tetilletén kiemelkedő 
(kutató, oktató vagy kutatásszervezó) tevékenységet végez. 

1.2 Az emlékérem kétévente egyszer, alkalmanként egy személy részére ítélhető oda. 

1.3 Az Ernst Jenó-emlékérem Nowotarsky István pécsi szobrászmúvész alkotása, 
amely bronzból készült, előlapján Emst Jenő domborműves portréja látható, 
alatta az 1895-1981. évszámokkal, körben az ,,Ernst Jenő-emlékérem" felirat, 
hátoldalán a kitüntetett neve és az adományozás éve olvasható. Az emlékérem 
adományozásával pénzjutalom jár, amelynek bruttó összege a minden.kori 
Akadémiai Dfj összegének 80%-a. 

2. Ernst Jenó-pályadíj 

2.1 A pályadíj 35 éven aluli fiatal biofizikusok pályamunkáinak jutalmazására szolgál. 

2.2 A pályadíj kétévente egyszer, alkalmanként legfeljebb hat személy részére ítélhető oda. 

3. Ernst Jenó-díj 

3.1 A dfj jelentős biofizikai témájú tudományos teljesítmény elismerésére szolgál. 

3.2 A díj kétévente egyszer, alkalmanként legfeljebb két személy részére ítélhető oda. 

4. A 2. pontban megjelölt pályadíjjal és a 3. pontban megjelölt díjjal pénzjutalom jár, 
amelyek együttes összege az Akadémiai Díj 150%-át nem haladha~a meg. Az egyes 
pályadíjak és dfjak összegének megállapítására az odaítélés során, esetenként kerül sor. 

5. A tudományos elismerés mindhárom formája magyar állampolgárságú kutató 
.Magya.tországon közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban végzett 
tudományos munkájáért ítélhető oda. 
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6. Az Ernst Jenő Emlékérem adományozására a Magyar Biofizikai Társaság (a 
továbbiakban: 1-ffiFI) elnökségének felhívására az MBFT elnökségének tagjai, az 
MBFT szekcióinak elnöke~ a tudományegyetemek biofi.zikai intézetei és a biofizikai 
kutatóintézetek igazgatói tehetnek javaslatot. A beérkezett javaslatok alapján az 
odaítélésról a kuratórium egyszerű szótöbbséggel dönt. 

7. A pályadíjra és a díjra az MBFT elnöksége pályázatot ír ki. A pályadíjban és a díjban 
részesülő személyekre a beérkezett pályázatokat elbírálva az MBFT elnöksége által 
választott bizottság tesz javaslatot, amelynek alapján a díjak odaítélésról és a 
rendelkezésre álló keret elosztásáról az MBFT elnökség dönt. 

8. A kuratórium összetétele: 

elnöke a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai 
Intézetének igazgatója, 

titkára a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai 
Intézetének igazgatója által javasolt személy, 

- tagjai 

• az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézet igazgatója 

• az MBFT elnöke 

• az MBFT főtitkára 

• az MT A Biofizikai Bizottságának elnöke és társelnöke 

• az MTA Titkárság Élettudományi Titkárság biológiai szakreferense 

• az MT A Titkárság Gazdasági Igazgatóság egy képviselője. 

9. A kuratóriumi tagokat az MT A elnöke kéri fel, határozatlan időre. A kuratórium 
munkájának koordinálása a kuratórium elnökének a feladata, a kuratórium múködésével 
kapcsolatos operatív feladatokat a kuratórium titkára látja el. 

1 O. Az elismeréseket az MBFT kongresszusainak keretében a kuratórium elnöke, 
akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratóriumi tag adja át. 

11 . Az elismerésekkel odaítélt pénzjutalom, valamint az Emst Jenő Emlékérem és az 
oklevelek előállítási költségének fedezetéül az Emst Jenő által az MTA~ra hagyott 
vagyon értékesítéséból befolyt összeg kamata szolgál. A vagyont az MTA titkársági 
szervezete kezeli, és megfelelő befektetéssel gondoskodik arról, hogy a vagyon 
növekménye fedezze a kiadásokaL A kiadások éves összege oem haladhatja meg a 
kamatjövedelem 50%-át. A fel nem használt kamattal a tőkét kell növelni. 

Budapest, 2012. április " 13, " 


