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A "HEVESY GYÖRGY-DíJ A NUKLEÁRIS BIZTONSÁGÉRT"

ALAPíTÓ OKIRATA

A Magyar Tudományos Akadémia, az MVM Paksi Atomeromu Zrt. és a "Somos Alapítvány - a
védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért" közhasznú szervezet Catovábbiakban: SOMOS
Alapítvány) a nukleáris biztonság területén folyó kutatások kiemelkedo eredmények méltó
elismerésére létesített

"Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért"

elismerés alapító okiratát a következok szerint adja ki.

1. A "Heve sy György-díj a nukleáris biztonságért" Ca továbbiakban: díj) két
kategóriában ítélheto oda:

A díj az 1. kategóriában annak a magyar állampolgárságú, vagy magyar állampolgársággal
is rendelkezo többes állampolgárságú természetes személynek adományozható, aki a
nukleáris biztonság területén legalább húsz éve tevékenykedve kimagasló eredményt ért el,
illetve jelentos érdemeket szerzett a Magyarországon, illetve Magyarország érdekében
megvalósított alkotásaival.

A díj a II. kategóriában annak a legfeljebb 35 éves magyar állampolgárságú, vagy magyar
állampolgársággal is rendelkezo többes állampolgárságú természetes személynek
adományozható, aki a nukleáris biztonság témakörében, magyar nyelven készítette vagy
készíti PhD-dolgozatát.

2. A díj 1. kategóriájában a díjazottaknak oklevél és bronz plakett, a díj II. kategóriájában a
díjazottaknak oklevél jár.

3. A díjjal járó oklevelet a Magyar Tudományos Akadémia készítteti el, és az alapító
szervezetek vezetoi írják alá. A bronz plaketteket az MVM Paksi Atomeromu Zrt.
készítteti el.

4. A SOMOS Alapítvány az alapító dokumentumában foglalt felhatalmazás alapján
költségvetése terhére pénzdíjban is részesítheti a díjazottakat. A díjazott a díjat oktatási
íntézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, vagy külföldi tanulmányútra köteles

. fordítani. A díj költségvetési fedezete, illetve a díj adminisztrációja tekintetében a
társalapítókat mögöttes felelosség nem terheli.

5. A díj az 1. kategóriában legfeljebb két személy között megosztva is adományozható. A díj
az 1.kategóriában - mind önállóan, mind megosztva - ugyanannak a személynek csak egy
alkalommal adományozható.

6. A díj a II. kategóriában nem osztható meg. A II. kategória elnyerése nem zárja ki a díj 1.
kategóriájának késobbi adományozását.

7. A díjat az 1. kategóriában ajánló szervezet ajánlása alapján, a II. kategóriában a SOMOS
Alapítványhoz benyújtott egyéni pályázattallehet elnyerni.

8. A kuratórium a díjra vonatkozó tudnivalókat, a javaslattételi felhívást a díj
1. kategóriájának adományozására, illetve a pályázati felhívást a díj II. kategóriájának
elnyerésére minden év február 25. napjáig közzéteszi az Akadémiai Értesítoben és a
Magyar Tudományos Akadémia honlapján.
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9. A díj 1. kategóriájának adományozását ajánlóként kezdeményezhetik:

a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályai;
felsooktatási intézmények, tudományos és szakmai szervezetek;
gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek.

10. A díj odaítélésérol kuratórium dönt; a kuratórium elnöke a Magyar Tudományos
Akadémia fotitkára, vagy delegál~a, tagjai:

az MVM Paksi Atomeromu Zrt. vezérigazgatója, vagy delegáltja,
- a SOMOS Alapítvány alapítója, vagy delegál*.

11. A díj ünnepélyes átadására a Magyar Tudományos Akadémia éves rendes közgyulésének
keretében kerül sor. A díjat a Magyar Tudományos Akadémia fotitkára, az MVM Paksi
Atomeromu Zrt. vezérigazgatója vagy delegáltja és a SOMOS Alapítvány alapítója vagy
delegáltja adja át a díjban részesített személyeknek.

12. A díj adományozásáról tájékoztató közleményt kell közzétenni az Akadémiai Értesítoben.

Jelen alapító okirat hatálybalépésévei egyidejuleg a "Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért"
2008.június 30-ánkiadott alapítóokiratahatályátveszti.

Budapest, 2013. január 21.
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