1. számú FÜGGELÉK
A FONÓ ALBERT EMLÉKÉREM ÉS A NAGY ERNİ EMLÉKÉREM
SZABÁLYZATA

Megemlékezve az asztronautika és a vele kapcsolatos tudományok mővelésének elhunyt
kiváló magyar úttörıirıl a MANT jogelıdje, a MTESZ Központi Asztronautikai
Szakosztálya által 1978-ban alapított emlékérmeket az 1986-ban megalakult Magyar
Asztronautikai Társaság átvette.
Tekintettel arra, hogy nevük megörökítése, valamint példájuk követése ösztönzı hatását a
jogutód Társaság is fontos feladatának tekinti, az adományozás jogköre a MTESZ
Országos Elnökségérıl a Magyar Asztronautikai Társaság feladatkörébe ment át. Az
alapító szabályzatot az alábbiak szerint módosította az Elnökség:
1. §
Fonó Albert Emlékérem adományozható az őrtudományok terén kimagasló életmőért.
Az őrtan területén elért eredmények lehetnek azok, amelyek nagymértékben hozzájárultak
- a földön kívüli térség megismeréséhez,
- az őrkutatáshoz szükséges mőszerek kifejlesztéséhez,
- az őrtevékenység orvosi és biológiai vonatkozásainak megismeréséhez,
- az őrkutatásnak a társadalomra és a gazdaságra gyakorolt hatásainak
vizsgálatához,
- a magyar és a nemzetközi őrkutatás kapcsolatának fejlesztéséhez,
- az őrtannal kapcsolatos tudományos eredmények magas szintő
népszerősítéséhez.
2. §
A Fonó Albert Emlékérem 7 cm átmérıjő, bronzból készült, kör alakú plakett a
következı felirattal:
Elılap: Fonó arckép, körirata: Fonó Albert 1881-1972.
Hátlap: Rakétamodell, baloldalán: Fonó Albert Emlékérem, jobboldalán: MTESZ felirat.
3. §
Nagy Ernı Emlékérem adományozható az őrtudományok területén elért önálló kutatási
fejlesztési tevékenységért, valamint az őrkutatás társadalmi elismertetése érdekében
végzett szervezési munkáért.
4. §
A Nagy Ernı Emlékérem 7 cm átmérıjő, bronzból készült, kör alakú plakett, kör alakú
felirattal:
Elılap: Nagy Ernı mellkép, körirata: Nagy Ernı 1917-1969.
Hátlap: őrsétát végzı asztronauta, baloldalán: MTESZ Nagy Ernı Emlékérem felirat.
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5. §

Mindkét emlékérem olyan egyesületi tagnak adományozható, aki a szakmai
szempontoknak megfelel, a Társaságot munkájával támogatja, az Alapszabály
célkitőzéseivel egyetért, és tevékenységével elısegíti a hazai őrkutatás fejlıdését,
valamint magatartásával erre rászolgált.
6. §

Mindkét emlékérem odaítélésére az Intézıbizottság tesz javaslatot, amelyet a MANT
Elnöksége hagy jóvá.
Mindkét emlékérembıl évente egy-egy darab kerül kiosztásra, ünnepélyes formában,
Közgyőlésen, Elnökségi ülésen, vagy rendezvényen. Az éremmel egyidejőleg oklevél is
kiadásra kerül.
Mindkét emlékéremben részesült személyekrıl külön-külön nyilvántartást kell vezetni.
Fel kell tüntetni nevüket és az érem kiadásának idıpontját. A nyilvántartás vezetéséért a
MANT Intézıbizottsága felelıs.
A kiadott bármelyik emlékérmet visszavonni csak abban az esetben lehet, ha a kitüntetett
személy szándékos bőntett miatt jogerısen elitélt. A visszavonásról a MANT Elnöksége
dönt. A visszavonó határozattal egyidıben a vezetett nyilvántartásból törölni kell. A
visszavonó határozat az érem visszaszolgáltatására kötelezi a kitüntetettet.

7. §

FONÓ ALBERT ÉS NAGY ERNİ EMLÉKPLAKETT SZABÁLYZATA

Fonó Albert vagy Nagy Ernı Emlékplakett adományozható annak a kutatónak, fejlesztési
szakembernek és őrhajósnak, aki tevékenységével a magyar őrkutatás nemzetközi
elismerése érdekében tevékenykedett, hozzájárulásával a hazai kutatók bekapcsolódhattak
a külföldi kutatási, fejlesztési programokba, projektekbe, illetve őrbéli adatok
feldolgozásába, vagy azok kiértékelésébe. A Fonó Albert emlékplakettet mőszaki, a Nagy
Ernı plakettet őrtudományi területen folytatott tevékenységért adományozza a MANT.
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8. §
A Fonó Albert és a Nagy Ernı Emlékplakettre az Intézıbizottság javaslata alapján a
MANT Elnöksége dönt. Átadható nemzetközi konferencián, vagy a MANT más, e célra
összehívott vezetıszervi ülésén, adományozó levél okirat kíséretében.
9. §
A Fonó Albert Emlékplakett 17 cm átmérıjő, megközelítıleg kör alakú, bronzból készült,
felirat nélkül készült kisplasztika, amelyen Fonó Albert rakétamodellt tart kezében.
10. §
A Nagy Ernı Emlékplakett 14 cm átmérıjő, megközelítıleg kör alakú, bronzból készült,
felirat nélkül készült kisplasztika, amelyen Nagy Ernı arcképe található csillagtérkép
elıtt.
Mindkét emlékplakettben részesült személyekrıl külön-külön nyilvántartást kell vezetni.
Fel kell tüntetni nevüket és a plakett kiadásának idıpontját. A nyilvántartás vezetéséért a
MANT Intézıbizottsága felelıs.
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