Sugárvédelmi Nívódíj
Alapító Okirata
A „Somos Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért” (a továbbiakban:
Somos Alapítvány nevű közhasznú szervezet, együttműködésben az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat (ELFT) Sugárvédelmi Szakcsoportjával a sugárvédelem területén folyó kutatások
kiemelkedő eredményeinek méltó elismerésére ösztöndíjat alapít
„Sugárvédelmi Nívódíj”
elnevezéssel.
1. A Sugárvédelmi Nívódíj (a továbbiakban: Nívódíj) azoknak a kutatóknak adományozható,
akiket erre a sugárvédelem szakterületén végzett kutatásaikkal elért kimagasló
eredményük alapján a Szakértői Kuratórium érdemesnek ítél.
Az elbírálás alapja:
1. A kutató legfeljebb hat (6) oldalas, tudományos formában írott közlemény kézirataként
benyújtott pályaműve, amely lehet:
a. saját új eredményeit tartalmazó megjelenésre tervezett cikk;
vagy
b. a saját új eredményeit tartalmazó, az elmúlt két évben már megjelent írásműnek a
tartalmi ismertetője.
2. A fenti közlemény előadása az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának a szervezésében
évente zajló „Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam” elnevezésű konferencián.
A pályázóknak előzetesen nyilatkozniuk kell arról, hogy hozzájárulnak a közleményüknek az
ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja „Sugárvédelem” elnevezésű, on-line folyóiratában,
lektorált cikk formájában történő megjelentetéséhez.
2. A Nívódíjra a pályaműveket e-mail mellékleteként a SOMOS Alapítványhoz kell
benyújtani.
3. A Nívódíj magyar állampolgárságú kutatóknak adományozható.
4. A Nívódíj pályázat első három helyezettjének oklevél és ösztöndíj is jár, amelynek
összegéről, valamint esetlegesen Különdíj adományozásáról a Somos Alapítvány
kuratóriuma dönt és minden évben a Pályázati felhívásban teszi közzé.
5. Az okleveleket a Somos Alapítvány készíti el, és a Szakértői Kuratórium elnöke és tagjai
írják alá.
6. Az ösztöndíjat a Nívódíj pályázat első három helyezettje részére a Somos Alapítvány
biztosítja és utalja át a díjazottaknak, a Szakértői Kuratórium jegyzőkönyve, és a
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díjazottak által kitöltött, a pályázati anyag részeként előre benyújtott személyi adatlapjuk
alapján. A díjazott a díjat oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra,
vagy külföldi tanulmányútra köteles fordítani.
7. A Nívódíj odaítéléséről a Somos Alapítvány által felkért Szakértői Kuratórium a beküldött
pályázat előzetes opponálását, a konferencián történő bemutatását, valamint a közönség
véleményét is figyelembe véve dönt.
A kuratórium elnöke:
az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport tiszteletbeli elnöke, vagy az általa delegált személy.
A kuratórium tagjai:
a Somos Alapítvány alapítója, vagy az általa delegált személy,
az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport elnöke, vagy az általa delegált személy.
A kuratórium titkára
a Somos Alapítvány Kuratórium titkára.
8. A Szakértői Kuratórium a Nívódíjra vonatkozó tudnivalókat, továbbá a Pályázati felhívást
a „Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam” konferencia felhívással együtt teszi közzé az
ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport honlapján.
9. A Nívódíj ünnepélyes átadására minden évben a „Sugárvédelmi Továbbképző
Tanfolyam” konferencia keretében kerül sor. A Nívódíjat a Szakértői Kuratórium elnöke
és tagjai közösen adják át a Nívódíj pályázat első három helyezettje számára.
10. A Sugárvédelmi Nívódíj 2012. január 23-án kiadott Alapító Okirata hatályát veszti.
Jelen ösztöndíj az 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.1. pontja alapján
adómentes.
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