
Pályázati felhívás 

Sugárvédelmi Nívódíj 2018. 
 

A „Somos Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért” nevű közhasznú szervezet 

(Alapítvány), együttműködésben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi 

Szakcsoportjával, a sugárvédelem területén folyó kutatások kiemelkedő eredményeinek méltó 

elismerésére ösztöndíjat alapított „Sugárvédelmi Nívódíj” elnevezéssel. 

A Sugárvédelmi Nívódíj 2018-ban (a továbbiakban: Nívódíj) azoknak a kutatóknak adományozható, 

akiket erre a sugárvédelem szakterületén végzett kutatásaikkal elért kimagasló eredményük alapján a 

Szakértői Kuratórium érdemesnek ítél. A Nívódíj mellett Különdíj is adományozható annak az egy 

pályázónak, akinek az előadása a közönség szavazata alapján a legjobbnak minősül. 

Az elbírálás alapja: 

1. A pályázók (kutatók) legfeljebb hat (6) oldalas, tudományos formában írott közlemény kézirataként 

benyújtott pályaműve, amely lehet: 

a/ a saját új eredményeket tartalmazó, megjelenésre tervezett cikk, vagy 

b/ a saját új eredményeket tartalmazó, az elmúlt két évben már megjelent írásműnek a tartalmi 

ismertetője. 

2. A fenti közlemény előadása, a pályázó személy által, az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának a 

szervezésében évente zajló „Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam” elnevezésű konferencián. 

3. A fenti közlemény közzététele az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja „Sugárvédelem” online 

folyóiratában, lektorált cikk formájában. 

A Nívódíjra a pályaművet (cikket) a Sugárvédelem on-line folyóirat szerzői útmutatója és cikk 

sablonja szerint kell megszerkeszteni: http://www.sugarvedelem.hu/sugarvedelem/authorsguide.php 

A cikk sablon a letölthető innen: Cikk sablon » 

A pályaművet e-mail mellékleteként kell beküldeni az Alapítványhoz erre a címre: 

istvan.pinter@somos.hu 

Beküldési határidő: 2018. április 09. (hétfő) 

A pályaműveken, illetve a közzétett cikkeken is fel kell tüntetni: „Készült a SOMOS Alapítvány 

támogatásával”.  

A Nívódíj pályázatra a „Sugárvédelem” tankönyv Budapest, 2010. (szerkesztette: Fehér István és 

Deme Sándor) fejezetei által lefedett szakterületeken fogadunk el pályaműveket. 

A Nívódíj pályázat nyerteseinek oklevél és ösztöndíj is jár. 

http://www.sugarvedelem.hu/sugarvedelem/authorsguide.php
http://www.sugarvedelem.hu/sugarvedelem/cikksablon.doc


 

 
Az ösztöndíj összege 2018. évben a következő: 

I. Díj: 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint, 

II. Díj: 100.000,- Ft, azaz százezer forint, 

III. Díj: 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint. 

Különdíj (Közönségdíj): 100 000,- Ft, azaz százezer forint 

A díjak odaítélése: 

Nívódíj:  

A pályaműveket két független opponens értékeli és pontozza:  

 Dr. Vincze Árpád PhD, és 

 Dr. Solymosi József DSc. 

 Ennek alapján kialakul két helyezési sorrend.  

A Szakértői Kuratórium tagjai: 

 Dr. Bujtás Tibor PhD, az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport elnöke, 

 Dr. Vincze Árpád PhD, az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport titkára, 

 Dr. Solymosi József DSc., a SOMOS Alapítvány alapítója 

A Szakértői Kuratórium titkára: 

 Dr. Pintér István PhD., a SOMOS Alapítvány tudományos titkára. 

 A Szakértői Kuratórium a helyszíni előadás alapján állít fel helyezési sorrendet. Az első díjat az a 

pályamű nyeri, amelyik a három helyezési sorrendszámot összeadva, a legkisebb össz-pontszámot éri 

el. A további helyezések az össz-pontszámok növekvő sorrendje szerint alakulnak. 

Különdíj (Közönségdíj): Az előadások alapján a jelen lévő közönség szavaz a legjobb előadásra. A 

díjat a legtöbb szavazatot kapó előadó kapja. 

Megjegyzés: a Nívódíj bármelyik helyezett ösztöndíját és a Különdíjat (közönség díjat) azonos 

pályázó is megkaphatja. 

Az oklevél a pályamű előadójának a konferencián kerül átadásra.  

Az ösztöndíj kifizetésére a pályaműként benyújtott cikkek lektorált és javított változatának a 

„Sugárvédelem” online folyóiratban történt közzétételét követően kerül sor. 

Az Alapítvány Kuratóriumának a döntése szerint a fenti ösztöndíjak legalább hat pályázat esetén 

kerülnek elbírálásra és odaítélésre. Ennél kevesebb pályázat esetén az odaítélhető díjak számáról és 

mértékéről az Alapítvány Kuratóriuma saját hatáskörben dönt. 



 

 
A határidőn túl beérkező, és a formai követelményeknek nem megfelelő, pályázatokat az Alapítvány 

Kuratóriuma az elbírálás során figyelmen kívül hagyja.  

A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataikat a díj 

kuratóriuma a díj odaítéléséhez szükséges mértékben és ideig felhasználja.  

Budapest, 2018. január 08-n. 

Megjegyzés:  

A két független opponens által a sugárvédelem szakterületeihez tartozónak minősített 

pályaművekről az Alapítvány Kuratóriuma értesíti a Konferencia programjának a szervezőjét. 

A pályázóknak az előadás kivonatokat a Konferencia felhívásban megjelölt módon kell benyújtani a 

szervezőknek, „Sugárvédelmi Nívódíj 2018. pályázat” megjelöléssel. 

Az előadás kivonatokat és a Nívódíj pályázat teljes anyagát Dr. Pintér István PhD., a SOMOS 

Alapítvány tudományos titkára juttatja el a két független szakértőnek értékelésre és pontozásra: 

 Dr. Vincze Árpád PhD, és 

 Dr. Solymosi József DSc. 


