
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

A „Somos Alapítvány a védelmi oktatásért és kutatásért” (a továbbiakban: Somos Alapítvány) 

nevű közhasznú szervezet, együttműködésben az MTA Radiokémiai Bizottságával, (a 

továbbiakban: MTA RKB) és a Magyar Kémikusok Egyesületével (a továbbiakban: MKE), a 

30-évnél fiatalabb kutatók kiemelkedő kutatási eredményeinek elismerésére ösztöndíjat 

alapított  

 

„Hevesy György Ifjúsági Nívódíj” 
elnevezéssel. 

 

1.  A Hevesy György Ifjúsági Nívódíj (a továbbiakban: Nívódíj) azoknak a 30 

évnél fiatalabb kutatóknak adományozható, akik a radiokémia tudományok 

területén végzett kutatási témájuk kidolgozásában kimagasló eredményt értek 

el. A Nívódíjat az új tudományos eredményt közreadó, négy-hat (4-6) oldalas 

magyar nyelvű közlemény formájában benyújtott pályázat, valamint az MTA 

RKB és az MKE közös szervezésében évente zajló „Őszi Radiokémiai 

Napok” elnevezésű konferencián tartott előadás alapján a Szakértői 

Kuratórium ítéli oda. 

 

 A közlemény feleljen meg a tudományos közleményekkel szemben 

támasztott, a felhívással együtt közzétett kritérium követelményeknek. 

  

 A pályázó egyedüli, vagy legalább első szerző kell, legyen, és a pályaművet 

ő adja elő. Több szerző esetén a szerzőknek nyilatkozni kell arról, hogy a 

pályázó szerzői részesedése a cikk szellemi tulajdonából több, mint 50%. 

 

 

2. A Nívódíj keretében első, második és harmadik helyezett ösztöndíjat lehet 

elnyerni, amelyhez oklevél is jár. Az ösztöndíj összege a következő. 

 

    1. helyezett: 75.000,- Ft, azaz hetvenötezer forint, 

    2. helyezett: 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint, 

    3. helyezett: 35.000,- Ft, azaz harmincötezer forint. 

 

   Oklevél illeti meg a helyezést elért fiatal kutató témavezetőjét is. 

 

3. Az okleveleket az MKE készítteti el, és azt a MTA RKB elnöke, az MKE 

képviselője és a Somos Alapítvány képviselője írja alá.  

 

Az ösztöndíjat a nyertesek részére a Somos Alapítvány biztosítja és utalja át a 

díjazottaknak a Szakértői Kuratórium jegyzőkönyve, és a díjazottak által 

kitöltött személyi adatlap alapján.  

http://www.sugarvedelem.hu/krtk.pdf


4.  Az ösztöndíj odaítéléséről a Somos Alapítvány által felkért Szakértői 

Kuratórium dönt.  

A Kuratórium elnöke: Solymosi József az MTA doktora 

  tagjai (egyben a közlemények bírálói): 

 Fehér István a fizikai tudományok kandidátusa, 

 Lévay Béla az MTA doktora 

 Vincze Árpád PhD 

 

Tanácskozási jogú tagok:az MTA RKB Elnöke, az MTA RKB titkára (egyben 

a Szakértői Kuratórium titkára) és a Munkabizottságok elnökei, valamint a 

Somos Alapítvány kuratóriuma tudományos titkára. 

 

Az elbírálás módja: 

 

A pályaműveket három független opponens értékeli és pontozza, aminek 

alapján kialakul három helyezési sorrend. A helyszíni előadás alapján a 

szakmai zsűri és a közönség szavazata is egy-egy helyezési sorrendet állít 

fel. Az első díjat az nyeri, aki az öt helyezési sorrendszámot összeadva a 

legkisebb összpontszámot éri el. 

 

5.  A Szakértői Kuratórium ezen Pályázati felhívást a „Őszi Radiokémia Napok” 

konferencia felhívással együtt teszi közzé az MKE honlapján. A pályázati 

adatlapot és a már említett, négy-hat (4-6) oldalas, angol összefoglalót* is 

tartalmazó, magyar nyelvű cikket a konferencia honlapján lévő on-line 

jelentkezési rendszeren keresztül kell benyújtani. 

 

 

6. A Nívódíj ünnepélyes átadására az MKE által szervezett Őszi Radiokémiai 

Napokon, ünnepélyes díjátadás keretében kerül sor. A Nívódíjat az MTA RKB 

elnöke, a Szakértői Kuratórium elnöke és a Somos Alapítvány képviselője adja 

át a Nívódíjban részesített személyeknek. 

 

 

 

Budapest, 2009.  

 

 

 

„Hevesy György Ifjúsági Nívódíj”  

kuratóriuma 

 

 

* A pályaművek tartalma: 

 Cikk (a sablon szerint) 

 Pályázati adatlap 

 Társszerzői nyilatkozat 

http://www.sugarvedelem.hu/hevesysablon.rtf
http://www.sugarvedelem.hu/hevesyadatlap.doc
http://www.sugarvedelem.hu/hevesytarsszerz.doc

