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Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú társaság 

kuratóriuma az alapítók képviselőivel egyetértésben, a kimagasló hazai 

gyógyszerkutatási-, fejlesztési eredményeket elérő és/vagy a magyar gyógyszerkutatás 

érdekében kifejtett kiemelkedő közéleti szerepet betöltött személy eredményeinek 

elismerésére megalapítja a  

MAGYAR GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT-díjat. 

A díj egy kortárs művész által készített kisplasztikai alkotás, melyből legfeljebb 

10 példány készülhet. A kisplasztikán szerepel a művész szignója, vagy neve, valamint 

a díj és díjazott neve és az átadás éve. 

 

A díj odaítéléséről az első három évben a Kuratórium egyszerű többséggel, 

titkos szavazással dönt. A Kuratórium távollévő tagja előzetesen írásban adhatja le 

szavazatát. Egyenlő szavazat esetén a Kuratórium Elnökének szavazata a döntő. Ezt 

követő években bármelyik tudományterületen dolgozó, legalább PhD fokozattal 

rendelkező kutatónak is lehetősége van írásbeli javaslatot tenni a díjra jelölt személy 

érdemeinek egy oldalon történő bemutatásával, melyet levélben, illetve ezzel 

megegyező pdf formátumban küldött elektronikus levélben eljuttat a megadott 

időpontig a Kuratórium titkárához. 

Az adott év március 31-ig a Kuratórium Titkárához eljuttatott javaslatok 

kerülnek elbírálásra. A Kuratórium a díj odaítéléséről éves első ülésén titkos szavazással 

dönt. A Kuratórium tagjai mellett a korábbi évek díjazottjai is szavazhatnak a díj 

odaítéléséről. A Kuratórium titkára április 30-ig eljuttatja a beérkezett pályázatokat a 

Kuratórium tagjain kívül a korábbi évek díjazottjaihoz, akik írásban tehetnek javaslatot 

a díjazottra. 

Az éves első ülésen a Kuratórium a beérkezett javaslatok alapján egyszerű 

többséggel dönti el, hogy az adott évben ki kívánja-e adni a díjat. Pozitív döntésnél a 

Kuratórium szavazatai mellett figyelembe veszik a korábbi díjazottak javaslatait is. Az 
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egyes kuratóriumi tagok és a korábbi díjazottak egy-egy szavazattal rendelkeznek. 

Egyenlő szavazat esetén a Kuratórium Elnökének a szavazata dönt. 

Egy évben maximum egy díj adható ki, amely előnyösen a MTA 

Gyógyszerkémiai-, és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság éves ülésén kerül 

átadásra, de a Kuratórium ettől eltérő időpontot is megjelölhet a díj átadására. 

A díj kilencedik odaítélésének időpontjában a Kuratórium döntést hoz, hogy 

továbbra is fent kívánja-e tartani a díjat. Ha döntése pozitív, felkér egy kortárs művészt 

egy újabb művészeti alkotás elkészítésére, mely alkotás a 11. évtől felváltja a korábbit. 

A fenti folyamat mindaddig folytatódik, míg az adott évben fennálló Kuratórium pozitív 

döntést hoz a díjjal kapcsolatban.  

A döntést a Kuratórium képviselője egyaránt bejelenti a MTA Kémiai és a MTA 

Orvosi Osztályainak. A díj átadása után a Kuratórium megbízottja a sajtót is tájékoztatja. 

 

Budapest, 2007. március 
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