Pályázati felhívás
Sugárvédelmi Ifjúsági Nívódíj angol nyelven 2019.
A „SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért” nevű közhasznú
szervezet (a továbbiakban: Alapítvány), együttműködésben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
(a továbbiakban: ELFT) Sugárvédelmi Szakcsoportjával, a sugárvédelem területén folyó
kutatások kiemelkedő eredményeinek méltó elismerésére

„Sugárvédelmi Ifjúsági Nívódíj angol nyelven”
díjat alapított (a továbbiakban: díj).
A díj a pályaművük alapján azoknak a „fiatal” (a pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a
pályamű valamennyi szerzője és társszerzője 1983. december 31-ét követően született)
kutatóknak adományozható, akiket erre a sugárvédelem szakterületén végzett kutatásaikkal
elért kimagasló eredményük alapján a Szakértői Kuratórium érdemesnek ítél.
A díj célja a magyar fiatalok felkészülési lehetőségének támogatása az IRPA Kongresszusra,
egyben növelve ezzel az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport „Sugárvédelem” online
tudományos folyóirata angol nyelvű cikkeinek a számát.
A pályázók a pályázat benyújtásával (a pályamű helyezésétől függetlenül) vállalják, hogy a
fenti közleményt publikálják az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja „Sugárvédelem” online
folyóiratában, lektorált cikk formájában.

Az elbírálás alapja:
1. A kutató a tudományos folyóiratok által általánosan elfogadott, minimálisan 12 ezer leütés
(legalább hat oldal), maximálisan 40 ezer leütés (legfeljebb 20 oldal, egy szerzői ív)
tudományos formában írott közlemény kézirataként benyújtott pályaműve angol nyelvű
saját új eredményeket tartalmazó, megjelenésre tervezett cikk.
2. A fenti közlemény előadása (angol nyelven), a pályázó személy által, az ELFT
Sugárvédelmi Szakcsoportjának a szervezésében évente zajló „Sugárvédelmi Továbbképző
Tanfolyam” elnevezésű konferencián (a továbbiakban konferencia).
A díjra a pályaművet (cikket) a csatolt 2018-as IRPA konferencia szerzői útmutatója és cikk
sablonja szerint kell megszerkeszteni: Szerzői útmutató és cikk sablon LINK

A cikkhez csatolni kell a „Kézirat benyújtási nyilatkozat angol nyelvű cikkek közzétételéhez a
Sugárvédelem című on-line folyóiratban” nyomtatványt a levelező szerző aláírásával.

A pályaművet e-mail mellékleteként kell beküldeni az Alapítványhoz erre a címre:
mate.solymosi@somos.hu

Beküldési határidő: 2019. március 25.
A pályaműveken, illetve a közzétett cikkeken is fel kell tüntetni az alábbi szöveget:
„Készült a SOMOS Alapítvány támogatásával”.
A pályázat nyerteseinek oklevél és ösztöndíj is jár, amelynek
összege 2019. évben a következő:
I. Díj: 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint,
II. Díj: 100.000,- Ft, azaz százezer forint,
III. Díj: 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint.

A díjak odaítélése:
A pályaműveket két független opponens értékeli és pontozza, aminek alapján kialakul két
helyezési sorrend. A Szakértői Kuratórium a konferenciát tartott helyszíni előadás alapján állít
fel egy harmadik helyezési sorrendet. Az első helyezést az a pályázó nyeri, aki a három
helyezési sorrendszámot összeadva, a legkisebb össz-pontszámot éri el. A további helyezések
az össz-pontszámok növekvő sorrendje szerint alakulnak.
A két független opponens:
•

Dr. Vincze Árpád és

•

Dr. Solymosi József

A Szakértői Kuratórium tagjai:
•

Dr. Bujtás Tibor az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport elnöke,

•

Dr. Vincze Árpád az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport titkára,

•

Dr. Solymosi József a SOMOS Alapítvány alapítója

A Szakértői Kuratórium titkára:
•

Solymosi Máté

Az oklevél a konferencián kerül átadásra a díjnyertes pályázóknak.

Az ösztöndíj kifizetésére a pályaműként benyújtott cikkek lektorált és javított változatának a
„Sugárvédelem” on-line folyóiratban történt közzétételét követően kerül sor.
Az Alapítvány Kuratóriumának a döntése szerint a fenti ösztöndíjak legalább három
pályázat esetén kerülnek elbírálásra és odaítélésre. Ennél kevesebb pályázó esetén az
odaítélhető díjak számáról az Alapítvány Kuratóriuma saját hatáskörben dönt.
A határidőn túl beérkező és/vagy a formai követelményeknek nem megfelelő pályázatokat az
Alapítvány Kuratóriuma az elbírálás során figyelmen kívül hagyja.
A pályázóknak az előadáskivonatokat a konferencia felhívásban megjelölt módon kell
benyújtani a szervezőknek, „Sugárvédelmi ifjúsági Nívódíj angol nyelven 2019. pályázat”
megjelöléssel.
A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataikat
az Alapítvány és a díj Szakértői Kuratóriuma a díj odaítéléséhez, az Alapítvány GDPR
szabályzatával összhangban, a szükséges mértékben és ideig felhasználja. LINK
Budapest, 2019. január 16.
SOMOS Alapítvány Kuratóriuma

