
A z Eötvös Loránd em lékérem  adom ányozásának alapszabálya
I.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 
serkenteni óhajtja a geofizika tudomá
nyában való odaadó munkálkodást és 
ebből a célból Eötvös Loránd emlék
érmet alapít.

Az emlékéremmel egyúttal ki akarja 
emelni Eötvös Loránd érdemeit és 
önzetlenségét a geofizika terén végzett 
vizsgálatokkal kapcsolatban.

II.

Az Eötvös Loránd emlékérem 60 mil
liméter átmérőjű és 4 mm vastagságú 
bronzérem. Előlapján Eötvös Loránd 
domborművű arcképe látható ezzel a 
felirattal: Eötvös Loránd 1848 — 1919. 
Az érem hátlapjának felirata: Magyar 
Geofizikusok Egyesülete X . Y.-nak 19. . 
(évszám).

III.

Az emlékérem oly szakmunka kitün
tetésére szolgál, amely a geofizika vala
melyik tudományágában kiemelkedő 
értékű.

IV.
A Magyar Geofizikusok Egyesülete az 

Eötvös Loránd emlékérmet minden 
harmadik évben adja ki.

Az emlékérmet első ízben az 1957. évi 
közgyűlésen, a harmadik Nemzetközi 
Geofizikai Év indulása évében ítéli oda 
és adja ki az Egyesület.

V.

Az Eötvös Loránd emlékérem oda
ítélésének és kiadásának feltételei a 
következők :

1. Az érem odaítélésénél azokat a 
tudományos munkákat kell figyelembe

venni, amelyek az odaítélés évét meg
előző 6 naptári év alatt jelentek meg. 
Az első odaítélés alapjául tehát az 
1951. január 1 és 1956. december 31. 
között megjelent szakmunkák szolgál
nak,

2. Az érem odaítélésénél figyelembe 
vehető olyan műszerek szerkesztése is, 
melyek alapját jelentik a geofizikai 
kutatásban új módszerek bevezetésének, 
vagy amelyek elvileg lényeges előre
haladást mutatnak az alkalmazott geo
fizikai módszerben használt műszerek
kel szemben.

3. Az érem odaítélésénél csak olyan 
munkák vehetők figyelembe, amelyek 
önálló kutatások alapján a geofizika 
tudományát lényegesen előrevitték és 
szabatosan megfogalmazott eredményeik 
abszolút becsűek.

4. Az Eötvös Loránd emlékérmet 
csak a Magyar Geofizikusok Egyesületé
nek tagja s az is legfeljebb egyszer 
kaphatja meg. Az emlékérmet jogi 
személy nem kaphatja.

VI.

■ Az Eötvös Loránd emlékérem oda
ítélésének módja a következő:

1. A kiosztási évet megelőző év köze
péig az Egyesület vezetősége héttagú 
bizottságot kér fel az odaítéléshez szük
séges munkák elvégzésére. E bizottság 
elnököt és jegyzőt választ saját kebelé
ből. E bizottság a következő feladatokat 
végzi el: a) összeírja azokat a geofizikai 
munkákat, amelyek az érem oda
ítélését megelőző 6 évben megjelentek. 
b) Az összeírt műveket megbírálja és 
kijelöli azokat, amelyeket az Eötvös 
emlékéremmel való kitüntetésre érde
mesnek tart. Az egyes kijelölt munkánál 
részletesen indokolja, hogy miért tartja 
kitüntetésre érdemesnek, c) Véleménye
zési jelentését az odaítélési év januárjá
ban a választmány elé terjeszti, amely 
az emlékérem odaítélését eldönti.
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2. A kiküldött bizottság szavazat- 
többséggel határoz s a szavazatok 
egyenlősége esetén az elnök szavazata 
dönt. A bizottsági tagok munkái kitün
tetésre nem javasolhatók.

3. A választmány a bizottság jelen
tését a saját döntő véleményével meg
toldva, a közgyűlés elé terjeszti, amely 
az előterjesztést tudomásul véve az 
érmet kiadja.

4. A bizottság véleménye a választ
mány döntő véleményével együtt az 
Egyesület folyóiratának legközelebbi 
füzetében teljes egészében kinyoma
tandó.

5. Ha az odaítélés alapjául szolgáló 
6 éves időközben nem jelent meg olyan 
munka, amely az Eötvös emlékérem 
V. §. 1. 2. 3. és 4. feltételeinek megfelel, 
akkor az Eötvös emlékérem nem adható 
ki.
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