
A ,,Sugárvédelmi Ifjúsági Nívódíj angol nyelvenoo

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) Sugárvédelmi Szakcsoportjával a sugárvédelem
területén folyó kutatások kiemelkedő eredményeinek méltó elismerésére létesített

,, S ug órv é delmi Ifi ús úgi IYív ó díj űn g o l ny elv en "

díj Alapító Okiratát a következők szerint adja ki.

A Sugárvédelmi Ifiúsági Nívódíj angol nyelven (a

,,f\atal" kutatóknak adományozható, akiket erre

kutatásaikkal elért kimagasló eredményük alapján a

továbbiakban: díj) azoknak a 36 év alatti
a sugárvédelem szakterületén végzett
szakértői kuratórium érdemesnek ítél.

A díj célja a magyar fiatalok felkészülési lehetőségének támogatása az IRPA Kongresszusra,
egyben növelve ezzel az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport Sv-online tudományos folyóirata
angol nyelvű cikkeinek a számát.

1. Az elbírá|ás alapja:
1. A kutató a tudományos folyóiratok által általánosan elftgadott, minimálisan ]2 ezer

leütés (egalább hat oldal), maximálisan 40 ezer leütés Qegfeljebb 20 oldal, eg1,1 szerzői
ív) tudományos formában írott kazlemény kézirataként benyűjtott pályaműve angol
n)lelven. amely lehet:

a. sajót új eredményeit tartalmazó megjelenésre tervezetí cikk,,

vaqy

b, a saját új eredményeit tartalmazó, az elmúlt két évben már megjelent írásműnek a
tartalmi ismertető,i e.

2. A fenti kazlemény előadása az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának a szervezésében
évente zajló,,Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam" elnevezésű konferencián, angol
Welyen.

A pályazőknak előzetesen nyilatkozniuk kell arról, hogy hozzé1arulnak a közleményüknek
azELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja ,,Sugárvédelem" elnevezésű, on-line folyóiratában,
lektorált cikk formájában törtónő megjelentetésébez angol rylelven.

2. A díjra a pályaműveket e-mail mellékleteként az Alapítványhoz kell benyújtani.

3. A díj magyar állampol gárságűkutatóknak adományozható.
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5.
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2

A díj első három helyezettjének oklevél és ösáöndíj is jar, amelynek összegérŐl, valamint

esetleges Különdíj adoményozásárő| az Alapítvátty Kuratóriuma dönt és minden évben a

P ály ánati fe lhívásb an te szí közzé,

Az okleveleketazAlapítvány készíti el, és a Szakértői Kuratórium elnöke és tagjai Írják

a|á.

Az ösztöndíjat a páIyénat első harom helyezettje részére az Alapítvány biztosítja és utalja

át a díjazottaknak, a Szakértői Kuratórium jegyzőkönyve, és a díjazottak áItaI kitÖltÖtt, a

páIyíaatí afiyagrészeként előre benyújtott személyi adatlapjuk alapján. A dijazott a díjat

oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, vagy kÜlfoldi tanulmanYÚtra

köteles fordítani.

A díj odaítélésér őI az Alapítvány által felkért Szakértői Kuratórium dÖnt, a bekÜldÖtt

páIyénaí előzetes opponálását, a konferencián történő bemutatását, valamint a

bemutatáson jelenlévő közönség véleményét is figyelembe véve.

A kuratórium elnöke:

azELFT Sugárvédelmi Szakcsoport elnöke ,vagy az álíalra delegált személY,

A kuratórium tagjai:

az A|apitvány alapítőja,vagy az áItala delegált személy,

azELFT Sugárvédelmi Szakcsoport titkára, vagy az áItdra delegált személY.

A kuratórium titkara
az Alapítv ány a\apítőj a által de 1 e g ált szemé ly,

8. A Szakértői Kuratórium a díjra vonatkozó tudnivalókat, továbbá aPáIYazati felhívást a

,,Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam" konferencia felhívással együtt teszi kÖzzé az

ELFT Sugarvédelmi Szakcsoport honlapj án.

g. A díj ünnepélyes átadáséra minden évben a ,,Sugárvédelmi Továbbképző TanfolYam"

konferencia keretében kerül sor. A díjat a Szakértői Kuratórium elnÖke és tagjai kÖzÖsen

adják át apályáaat első három helyezettje szátmára,

10. A ,,Sugárvédelmi Ifiúsági Nívódíj angol nyelven" elnevezésű ösztöndíj jelen Alapító

okirata a SoMoS Alapítvány Kuratóriuma jőváhagyőhatározata napján lép hatályba.

Jelen ösztöndíj az 1995. évi CXVII. törvény 1. szétmű melléklet 3.1. pontja alapján

adómentes.

7.

'}7t,rrí:tÁ .._
SOMOS Alapítvány Kuratóriuma

Budapest, 2019.januar 09-n.


