Katasztrófavédelmi

díj

Alapító Okirata
A Magyar Tudományos Akadémia Ca továbbiakban: Akadémia) elnöke, a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédehni Foigazgatóság Ca továbbiakban: BM
OKF) foigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Catovábbiakban: NKE) rektora,
valamint a "Somos Alapítvány - a Védehni és Biztonsági Oktatásért és Kutatásért"
közhasznú szervezet Catovábbiakban: SOMOS Alapítvány) kötelezettségvállalás a alapján,
az iparbiztonság, a polgári védelem és a tuzvédelem, mint a katasztrófavédelem kiemelten
fontos területén elért hazai eredmények méltó elismerésére díjat alapít
..,Katasztrófavédelmi

díj"

elnevezéssel.

1. A "Katasztrófavédehni díj" Catovábbiakban: díj) két kategóriában ítélheto oda:
1. kategória: annak a magyar állampolgárságú, vagy magyar állampolgársággal is
rendelkezo többes állampolgárságú természetes személynek adományozható, aki a
termoföld, az ivóvíz, a levego valamint a kritikus infrastruktúra, mint a hazai
környezetbiztonság és iparbiztonság létfontosságú nemzeti értékeinek a megóvása
érdekében kimagasló alkotói eredm~nyt ért el.
II. kategória: annak
a
Magyarországon
bejegyzett
jogi
személynek
adományozható, amely a termoföld, az ivóvíz, a levego valamint a kritikus
infrastruktúra, mint a hazai környezetbiztonság és iparbiztonság létfontosságú
nemzeti értékeinek a megóvása érdekében kimagasló gyakorlati eredményt ért el.
2. A díj' 1. kategóriájában a pályázatok az iparbiztonság, a polgári védelem és a
tuzvédelem területén kerülnek elbírálásra. A díjazottaknak mind a három
szakterületen oklevél és bronz plakett jár.
3. A díj II. kategóriájában a díjak az iparbiztonság, a polgári védelem és a tuzvédelem
területén kerülnek odaítélésre. A díjazottaknak mind a három szakterületen oklevél
és bronz plakett jár.
4; A díjjal járó okleveleket azAkadé~a,

a bronz plaketteket a BM OKF készíti el.

5. A díjjal járó oklevelet az alapító szervezetek vezetoi írják alá.
6. A SOMOS Alapítvány az alapító dokumentumában foglalt felhatalmazás alapján
költségvetése terhére pénzdíjban is részesítheti a díjazottakat. A díjazott a díjat
oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, vagy külföldi
tanulmányútra köteles fordítani. A díj költségvetési fedezete, illetve a díj
adminisztrációja tekintetében a társalapítókat mögöttes felelosség nem terheli.

7. A díj II. kategóriájának adományozását ajánlóként kezdeményezhetik:
az Akadémia tudományos 'Osztályai;
az állami intézmények;
a felsóoktatási intézmények, tudományos és szakmai szervezetek;
a gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek.
8. A díjat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetéhez (a
továbbiakban: NKE KV!) benyújtott egyéni pályázat, illetve ajánló szervezet
ajánlása alapján lehet elnyerni.
9. Az egyéni pályázatnak tartalmaznia kell a saját eredményt bemutató írásbeli
pályamuvet (maximálisan 40000 karakter (20 oldal) terjedelem), és az szóbeli
elóadást. Az írásbeli bemutatónak meg kell felelnie a tudományos közleményekkel
szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek. A prezentációt az NKE
által október hónapban szervezett tudományos konferencián három szekcióban
kell elóadni. A pályázat a pályamu és az elóadás alapján kerül együttes értékelésre.
10. A díj II.. kategóriájában az ajánlásnak tartalmaznia kell a gyakorlati eredmény
leírását, melynek a terjedelme nem haladha~a meg a maximálisan 40000 karakter
(20 oldal) terjedelmet. Az eredményt a tudományos konferencián szóban, és
lehetóleg eredetben, vagy makettben is be kell mutatni.
11. A pályázatok befogadásáról, azoknak a legalább két független bíráló által történó
elbíráltatásáról, majd azt követóen a tudományos konferencia megszervezéséról, a
konferencia lebonyolításáról három szekcióban (iparbiztonság, polgári védelem és
tuzvédelem), és a lektorált pályamuvek megjelentetéséról a Katasztrófavédelmi
Szemle tudományos kiadványban (különszámban), az NKE gondoskodik.
12. A konfer~ncián a pályamuvek szóbeli elóadásának, és az írásmuvek bírálatainak az
összesített értékelését szekciónként öttagú szakértói zsuri végzi.
A három szekció szakértói zsuri elnökei:

-

az NKE KV! Iparbiztonsági Tanszék vezetóje,
az NKE KVI Katasztrófavédelmi Muveleti Tanszék vezetóje,
az NKE KVI Tuzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék vezetóje;

tagjai:
az Akadémia elnöke által delegált két-két fó,
- a BM OKF fóigazgatója által delegált két-két fó.
13. A díj odaítéléséról kuratórium dönt, a szekció szakértói zsurik javaslata alapján.
A kuratórium elnöke: az Akadémia elnöke, vagy delegál~a;
tagjai:
a BM OKF fóigazgatója, vagy delegál~a,
az NKE rektora, vagy delegál~a,
a SOMOS Alapítvány alapítója, vagy delegál~a.

14. A kuratórium a díjra vonatkozó tudnivalókat, továbbá a pályázati felhívást minden
év ;\~:}~-!"M..t.-W'>
hó 3/.f..~.. napjáig közzéteszi az Akadémiai Értesítoben, a
Katasztrófavédelmi Szemlében, a Katasztrófavédelem folyóiratban, és az alapító
szervezetek hivatalos honlapján. Pályázni 2012. szeptember 15. napjáig lehet.
15. A díj ünnepélyes átadására a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényéhez
kapcsolódóan - lehetoleg az Akadémia Székházában, a megnyitó ünnepségen minden év novemberének elso hetében kerül sor. A díjat az Akadémia elnöke, a
BM OKF foigazgatója, illetve az általa delegált tag, az NKE rektora, illetve az
általa delegált tag, valamint a SOMOS Alapítvány alapítója, illetve az általa delegált
tag adja át a díjban részesített személyeknek és szervezeteknek.
16. A díj adományozását az Akadémiai Értesítoben közzé kell tenni.
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