
 
 

"Ferenczi Sándor Emlékérem" Alapító Okirat 

/1/ Az Emlékérem alapításának célja, hogy a Magyar 
Pszichoanalitikus Egyesület (továbbiakban: Egyesület) a 
pszichoanalitikusi tevékenység fejlődését elősegítő, kiemelkedő 
tevékenységet végző szakemberek munkásságát elismerje. 
 

Az Emlékérem adományozásához az értékelés alapja a 
kitüntetésre javasolt személy szakmai tevékenysége, így: 

- a magyarországi pszichoanalízis hazai és/vagy nemzetközi 
elismertségéhez, megbecsültségéhez való hozzájárulása, 
- a szakmai közéletben és/vagy az Egyesületben kifejtett 
aktivitása, 
- a pszichoanalízis, mint gyógymód alkalmazása terén kifejtett 
tevékenysége, 
- a pszichoanalízis, mint tudomány fejlesztéséhez való 
hozzájárulása, pszichoanalitikus tudományos közleményei, 
- a szakmai képzés fejlesztése érdekében kifejtett munkája. 

/2/ Az Emlékéremmel kifejezett elismerés erkölcsi jellegű, 
pénzjutalommal nem jár. 

/3/ A "Ferenczi Sándor Emlékérem" 7,5 cm átmérőjű, művészi 
kivitelű, Kövesházi Kalmár Elza bronzplakettjének másolata, 
Ferenczi Sándor mellképével és a következő felirattal: „Dr. 
Ferenczi Sándor 1925 fecit Kövesházi Kalmár Elza”. A hátlapon 
az aktuálisan kitűntetett neve, az adományozás éve és a 
Magyar Pszichoanalitikus Egyesület felirat olvasható. 

/4/ Az Alapító Okiratot, létrehozásának indoklását és az 
adományozás rendjét a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 
Alapszabály melléklete tartalmazza. Megváltoztatása az abban 
leírtak szerint lehetséges. 



/5/ Az Alapító Okiratot az Egyesület Közgyűlése 1999. március 
25-én elfogadta. 

 

 
A „Ferenczi Sándor Emlékérem” adományozásának rendje  
 
/1/ Az Emlékérmet adományozni évente egy, indokolt esetben 
két személynek lehet. Az évenkénti jelölés azonban nem 
kötelező.  
 

/2/ Az Emlékérem odaítélésének előkészítése és elbírálása a 
„Ferenczi Sándor Emlékérem Bizottság” (továbbiakban: FEB) 
feladata. 

A FEB elnökét és négy tagját a vezetőségválasztó 
közgyűlésen, a jelölőbizottság által javasolt személyek közül, 
titkos szavazással kell megválasztani.  

Megválasztásuk a Vezetőség mandátumának egy ciklusára 
(három év) érvényes, de a FEB elnökét és tagjait több 
alkalommal is újra lehet választani. A FEB tagjai közé egy 
pszichoanalitikus kandidátus vagy POT tag is választható. 

/3/ Az Emlékérmet elnyerő személyre az Egyesület bármelyik 
tagja tehet írásbeli javaslatot. 

  
/4/ A megadott határidőig beérkező javaslatokat a FEB  tagjai 
együttesen megtárgyalják. A döntést titkos szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel hozzák meg. A szavazás akkor 
érvényes, ha az adott ülésen az elnök és legalább három tag 
személyesen részt vesz. Egyenlő szavazatok esetén a 
szavazást – esetleg újabb vita után – mindaddig folytatják, amíg 
a kérdés el nem dől.  
 
  



 
/5/ A FEB által kialakított javaslatnak tartalmaznia kell:  
- a kitüntetésre javasolt személy életrajzát,  
- az Egyesület céljai érdekében kifejtett tevékenységét, szakmai 
és tudományos eredményeit. 
 
/6/ A FEB üléseiről hiteles jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet 
azonban nem hoznak nyilvánosságra. Ezeket a FEB elnöke 
őrzi, majd átadja a FEB következő elnökének.  
 
/7/ Az eredménytelenül javasolt személyt a FEB csak egy év 
múltán tárgyalja újra, ha ismételt javaslat érkezik.  
 
/8/ Az Emlékérem átadására kiemelkedő tudományos 
rendezvényen, ünnepélyes keretek között kerül sor, mely 
alkalomból a kitüntetett Emlékelőadást tart. A rendezvény lehet 
az Egyesület által szervezett kongresszus, vagy más 
kiemelkedő tudományos emlékülés, vagy külön ebből a célból 
megrendezett „Ferenczi Sándor Emlékülés”.  
 
/9/ Az Egyesület feladatának tekinti a „Ferenczi Sándor 
Emlékérem” átadásának eseményeivel kapcsolatosan a 
megfelelő publicitás biztosítását.  
 
/10/ Az Emlékérem, és a hozzátartozó emléklap átadásakor a  
FEB elnöke vagy a javaslat tevők egyike ismerteti és indokolja a 
döntést. Az Emlékérmet az Egyesület elnöke adja át, ezután 
felkéri a kitüntetettet az Emlékelőadás megtartására. 

 

az Emlékérem Bizottság elnöke 
a Pszichoanalitikus Egyesület elnöke 
 
 


