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Pályázati felhívás a „Katasztrófavédelmi díj” I. kategóriájának elnyerésére 
 

A pályázat célja 
 
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság főigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, valamint a „Somos 
Alapítvány – a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért” közhasznú szervezet az 
iparbiztonság, a polgári védelem és a tűzvédelem, mint a katasztrófavédelem kiemelten fontos 

területén elért hazai eredmények méltó elismerésére „Katasztrófavédelmi díj” elnevezéssel díjat 
alapított.  
 
A díjat két kategóriában ítélik oda. A díj I. kategóriájában a pályázatok az iparbiztonság, a polgári 
védelem és a tűzvédelem területén kerülnek elbírálásra.  
 

A pályázat benyújtására jogosultak köre 
 
A díj az I. kategóriában annak a magyar állampolgárságú, vagy magyar állampolgársággal is 
rendelkező többes állampolgárságú természetes személynek adományozható, aki a termőföld, az 
ivóvíz, a levegő valamint a kritikus infrastruktúra, mint a hazai környezetbiztonság és 
iparbiztonság létfontosságú nemzeti értékeinek a megóvása érdekében kimagasló alkotói 
eredményt ért el.  
 
A díjazottaknak a kuratórium oklevelet és bronz plakettet adományoz. A díjazottakat a Somos 
Alapítvány saját forrásából pénzdíjban részesíti, amelynek összege 1.000.000 Ft, azaz egymillió 
forint.  
 
Megjegyzés: A díjazott a díjat oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, vagy 
külföldi tanulmányútra köteles fordítani. 
 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és ideje 
 

A díj elnyerésére pályázni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetéhez 
benyújtott egyéni pályázattal lehet (postacím: 1581 Budapest, 146. Pf.: 15.). 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 15. 

 
A pályázatok beadásával kapcsolatos kérdésekre dr. Kátai-Urbán Lajos tűzoltó alezredes ad 
felvilágosítást (elérhetősége: Lajos.Katai@katved.gov.hu illetve:+ 36 30/581-9567 telefon). 
 

A pályázattal kapcsolatos tartalmi és formai követelmények 
 
Az egyéni pályázatnak tartalmaznia kell a saját eredményt bemutató írásbeli pályaművet 
(maximálisan 40 000 karakter (20 oldal) terjedelem), és a szóbeli előadást. Az írásbeli 
bemutatónak meg kell felelnie a tudományos közleményekkel szemben támasztott tartalmi és 
formai követelményeknek. A pályaművet 3 (három) példányban kell benyújtani nyomtatott 
formában, és CD-n is. 
 
Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő 
után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok. 
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A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataikat a díj 
kuratóriuma a díj odaítéléséhez szükséges mértékben és ideig felhasználja. A díj odaítélése után 30 
napon belül a benyújtott pályázatok mellékleteit a kuratórium megsemmisíti. 
 

A pályázatok elbírálása 
 

A prezentációt az NKE által október hónapban szervezett tudományos konferencián három 
szekcióban kell előadni. A pályázat a pályamű és az előadás alapján kerül együttes értékelésre. A 
díj odaítéléséről a „Katasztrófavédelmi díj” kuratóriuma dönt. Az elbírálás eredményéről csak a 
díjazottak kapnak értesítést. 
 
 
Budapest, 2012. augusztus 
 
 

A „Katasztrófavédelmi díj” kuratóriuma 
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Felhívás javaslattételre a „Katasztrófavédelmi díj” II. kategóriájának odaítélésére 
 
 
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság főigazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, valamint a „Somos 
Alapítvány – a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért” közhasznú szervezet az 
iparbiztonság, a polgári védelem és a tűzvédelem, mint a katasztrófavédelem kiemelten fontos 

területén elért hazai eredmények méltó elismerésére „Katasztrófavédelmi díj” elnevezéssel díjat 
alapított. A díjat két kategóriában ítélik oda. A díj II. kategóriájában a díjak az iparbiztonság, a 
polgári védelem és a tűzvédelem területén kerülnek odaítélésre. 
 

A díjban részesíthetők köre 
 
A díj a II. kategóriában annak a Magyarországon bejegyzett jogi személynek adományozható, 
amely a termőföld, az ivóvíz, a levegő valamint a kritikus infrastruktúra, mint a hazai 
környezetbiztonság és iparbiztonság létfontosságú nemzeti értékeinek a megóvása érdekében 
kimagasló gyakorlati eredményt ért el. A díjazottaknak a kuratórium oklevelet és bronz plakettet 
adományoz.  
 

Az ajánlásra jogosultak köre 
 
A díj II. kategóriájának adományozását ajánlóként kezdeményezhetik: 

 a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályai, 

 az állami intézmények, 

 a felsőoktatási intézmények, tudományos és szakmai szervezetek, 

 a gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek. 
 

Az ajánlások benyújtásának módja, helye és ideje 
 
A javaslattételre jogosult intézmények, szervezetek és testületek a díj II. kategóriájának odaítélésé-
re vonatkozó indokolt javaslataikat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intéze-
téhez nyújthatják be (postacím: 1581 Budapest, 146. Pf.: 15.). 
 

Az ajánlások benyújtásának határideje: 2012. szeptember 15. 
 
Az ajánlások benyújtásával kapcsolatos kérdésekre dr. Kátai-Urbán Lajos tűzoltó alezredes ad 
felvilágosítást (elérhetősége: Lajos.Katai@katved.gov.hu illetve:+ 36 30/581-9567 telefon). 
 

Az ajánlásokkal kapcsolatos tartalmi és formai követelmények 
 
Az ajánlásnak tartalmaznia kell a gyakorlati eredmény leírását, melynek a terjedelme nem 
haladhatja meg a maximálisan 40 000 karakter (20 oldal) terjedelmet. Az ajánlást 3 (három) 
példányban kell benyújtani nyomtatott formában, és CD-n is. 
 
Az eredményt a tudományos konferencián szóban, és lehetőleg eredetben, vagy makettben is be 
kell mutatni. 
 
Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra az ajánlati felhívásban megjelölt határidő 
után benyújtott, illetve a nem javaslattételre jogosultaktól származó, valamint a nem kellően 
indokolt javaslatok. 
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Döntés a díj odaítéléséről 

 
A díj odaítéléséről a „Katasztrófavédelmi díj” kuratóriuma dönt. Az elbírálás eredményéről csak a 
díjazottak kapnak értesítést. 
 
 
Budapest, 2012. augusztus 
 
 

A „Katasztrófavédelmi díj” kuratóriuma 


