
Sugárvédelmi Nívódíj 2020.
Alapító Okirata

A ,,SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért" nevű közhasznú
szervezet (a továbbiakban: Alapítvány) Kuratóriuma, együttműködésben az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat (a továbbiakban: ELFT) Sugrárvédelmi Szakcsoportjával a sugárvédelem
területén folyó kutatások kiemelkedő eredményeinek méltó elismerésére létesített

,,S ugórvédelmí Nívódíj 20 2 0. "

díj Alapító Okiratát a következők szerint adja ki.

A Sugárvédelmi Nívódíj 2020. (a továbbiakban: díj) azoknak a kutatóknak adományozhaíő,
akiket elTe a sugárvédelem szakterületén végzett kutatásaikkal elért kimagasló eredményük
alapján a Szakértői Kuratórium érdemesnek ítél.

1. Az elbírálás alapja:
1, A kutató a tudomdnyos folyóiratok által óltalónosan elfugadott, minimólisan 12 ezer

leütés Qegalóbb hat oldal), maximólisan 40 ezer leütés (egfeljebb 20 oldal, egl szerzői
Ív) tudományos formóban írott közlemény Mzirataként benyújtott pólyaműve, amely
lehet;

a. saját rij eredményeit tartalmazó megjelenésre tervezett cikk;
vag

b. a saját új eredményeit tartalmazó, az elmúlt két evben már megjelent írásműnek a
tartalmi ismertetője.

A pályazók a pályázat benyújtásával (a pályamű helyezésétől ftiggetlenül) vállalják, hogy a
fonti közlemén}t publikáljekaz ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja ,,Sugárvédelem" online
folyóiratában, lektorált cikk formáj ában.

2, A díjra apályaműveket e-mail mellékletekéntaz Alapítványhoz kell benyújtani.

3 . A díj magyar állampol gárságű kutatóknak adományozható.

4. A díj első három helyezettjének oklevél és ösztöndíj is jár, amelynek összegéről, valamint
esetleges Különdíj adomőnyozásárő| az Alapitvány Kuratóriuma dönt és minden évben a
P ály ázati felhívásban teszi közzé.

5. Az okleveleket az AlapíWány készíti el, és a Szakértői Kuratórium elnöke és tagjai írják
alá.

6, Az ösztöndtlat a pályánat első három helyezettje részére az A|apítvány binosítja és utalja
át a díjazottaknak, a Szakértői Kuratórium jegyzőkönyve, és a díjazoítak által kitöltött, a
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pályázati anyag részeként előre benyújtott személyi adatlapjuk a\aplán. A díjazott a dijat
oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, vagy külföldi tanulmányútra
köteles fordítani.

7. A díj odaítéléséről az Alapítvány által felkért Szakértői Kuratórium dönt, a beküldött
pály ázat előzetes opponálása alapján.

A kuratórium elnöke:
azELFT Sugárvédelmi Szakcsoport elnöke, vagy az általa delegált személy,

A kuratórium tagjai:
az Alapítvány alapítója, vagy az általa delegált személy,
az Alapítvány Kuratórium elnöke. vagy az általa delegált személy.

A kuratórium titkára
az Alapítvány alapítója által delegált személ1..

8. A díj ünnepélyes átadására a SugárvédeImi Mikulás (Online Sugárvédelmi Továbbképzés)
elnevezésű rendezvényen kerül átadásra a Szakértői Kuratórium elnöke által.

9. A SugárvédelmiNívódíj 2019.január 09-én kiadott Alapító Okirata ezzelhatáIyátveszti.

Jelen ösztöndíj az 1995, évi CXVil. törvény 1. szánrú nrelléklet 3.1. pontja alapján
adómentes.

Budapest, 2020. szeptember 10.
Somos Ál*pífl,{ny
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