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EMLÉKEZTETŐ AZ ELFT SUGÁRVÉDELMI SZAKOSZTÁLY
2021. JÚNIUS 23-I VEZETŐSÉGI EGYEZTETÉSRŐL
A járványhelyzet miatt a vezetőség 2021. június 23-án online vezetőségi ülést
tartott.
Résztvevők: Antus Andrea, Bujtás Tibor, Déri Zsolt, Katona Tünde, Pázmándi
Tamás, Pesznyák Csilla, Petrányi János, Szűcs László és Taba Gabriella vezetőségi
tagok, Deme Sándor, Elek Richárd, Solymosi József, Vincze Árpád, Pónya Melinda
és Soós Hajnalka állandó meghívottak.
Kimentette magát: C. Szabó István.
A vezetőség határozatképes, a következő napirendi pontokat tárgyalta:
1. Tájékoztató a legutóbbi vezetőségi egyeztetés óta történt fontosabb
eseményekről
Előterjesztő: Pesznyák Csilla
• Pesznyák Csilla összefoglalta az elmúlt vezetőségi egyeztetés óta történt
eseményeket, a feladatok megoldásának előrehaladását:
- Az IRPA 2022 Kongresszus szervezésével kapcsolatos feladatokról
részletesen a 4. napirendi pontban lesz szó, de fontos megemlíteni, hogy az
Extended Committee tagok megkapták a felkérést és elindult a kongresszusra
a regisztráció. A honlapon megnyílt a regisztrációs felület.
- Az elmúlt időszakban megújult a Sugárvédelmi Szakosztály honlapja,
amelynek lektorálását Deme Sándor vállalta, a korrekciók, frissítések
átvezetését Katona Tünde és Petrányi János végezte el.
- 2021. szeptember 4-én tartja az ELFT a tisztújító küldöttgyűlését, amelyen a
Szakosztályunk elnökségi tag jelöltje Pesznyák Csilla, felügyelőbizottsági
jelöltje Petrányi János. Az ELFT küldöttgyűlésről további részleteket a 9.
napirendi pont tartalmaz.
2. A Jelölőbizottság tevékenysége
Előterjesztő: Solymosi József
• Solymosi József elmondta, hogy a Jelölőbizottsághoz a meghirdetett határidőig
12 jelöltre érkezett javaslat. Ez elegendő létszámú jelölt, így a
Jelölőbizottságnak rangsorolást nem kell végeznie. A Sugárvédelmi Szakosztály
honlapján elérhető a jelöltek névsora.
• A Jelölőbizottság a jelölteket ábécé sorrendbe állítva elkészíti az előzetes
szavazólapot, amelyre a helyszínen adott jelölés alapján újabb nevek is
felkerülhetnek.
3. XLVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam
Előterjesztő: Antus Andrea és az ELFT Titkárság
• Pónya Melinda ismertette a Sugárvédelmi Továbbképzésről szóló kérdőív
eredményét.
- 123 fő töltötte ki a kérdőívet, a kitöltők 64%-ának mindkét időpont
4

megfelelő. A további vélemények egyenlő arányban oszlottak meg a
szeptember 14–16. és a szeptember 28–30-i időpontok között.
- A hajdúszoboszlói hotel csak a szeptember 28–30. közötti időszakban tudja
vállalni a rendezvényt, illetve nagyobb létszám esetén a társhotelben tudnak
szállást biztosítani.
- A vezetőség felkérte az ELFT Titkárságot, hogy az előző évben már
lehetőségként felmerült zalakarosi hotellel vegye fel a kapcsolatot és kérjen
tőlük ajánlatot.
Megjegyzés: A vezetőségi ülés óta eltelt időszakban az ajánlat beérkezett és a
vezetőség döntése alapján a XLVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamot 2020.
szeptember 14–16. között Zalakaroson a Hotel Freyában rendezzük.
A hotel 2021. augusztus 14-ig fogadja el kötbérmentesen a lemondást, így a
jelentkezési határidőket ehhez az időponthoz kell igazítani.
• Solymosi József elmondta, hogy a SOMOS Alapítvány az idei évben is
meghirdeti a Sugárvédelmi Nívódíj Pályázatot. A pályázati kiíráshoz kérik a
kivonatok beküldési határidejének megadását. A személyes részvétellel
megtartott továbbképzés lehetőséget biztosít, hogy a résztvevők szavazatai
alapján közönségdíj odaítélésére is sor kerüljön.
• A továbbképzés meghirdetéséről szóló körlevelet július elején ki kell küldeni,
hogy a nyári szabadságokat figyelembe véve legyen idő az előadással
jelentkezőknek és a Nívódíjra pályázóknak a kivonatok, illetve a pályaművek
elkészítésére.
• A rendezvényre támogatókat és kiállítókat is szeretne a Sugárvédelmi
Szakosztály meghívni, akiket levélben fogunk megkeresni.
4. IRPA ügyek
Előterjesztő: Petrányi János
• Petrányi János beszámolt róla, hogy az utolsó vezetőségi ülés óta számos
feladatot elvégeztek és folyik a közös munka az IRPA2022 szervezésével
kapcsolatban:
- 2021. május 22-én megtartották a 2. Core Scientific Meeting-et.
Meghatározásra került a 14 terület és az elvégzendő feladatok. Az egyes
területek vezetői tájékoztatást kaptak a weboldal használatáról, amin
keresztül az absztraktokat elbírálhatják.
- 2021. június 14-én az Akadémiai Kiadóval tartottak szervezési kérdésekben
megbeszélést.
- Az IRPA tagszervezetek vezetőinek levelet fognak írni, hogy hirdessék
tagjaik között a kongresszust és támogassák a részvételt, valamint az IRPA
2022 publikálása, minél szélesebb körben való hirdetése érdekében
biztosítsanak, illetve javasoljanak olyan felületeket, ahol a saját szervezetük,
országuk sugárvédelem iránt érdeklődő szakembereihez a kongresszus híre
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el tud jutni.
- Megalakult az Extended Scientific Committee. A 72 tagú bizottság tagjai
témacsoportonként fognak részt venni a beérkezett kivonatok elbírálásában.
- A 3. Core Scientific Meeting-re 2021 őszén kerül sor.
• Petrányi János ismertette, hogy a program szerint szerdai napon kerülne sor a
technikai látogatásokra. 260 előadás és 120 poszter fér a programba. Kéri a
hazai sugárvédelmi szakma képviselőit, hogy előadóként is jelentkezzenek a
kongresszusra.
• Petrányi János jelezte, hogy a szervezőbizottság döntése alapján kedvezményt
tudnak biztosítani az ELFT Sugárvédelmi Szakosztály tagjainak, így a részvételi
díjuk korai jelentkezés és az ELFT Tikárságnak megküldött adatok esetén 440
EUR-ra csökken. Erről körlevélben kell a Szakosztály tagokat értesíteni.
• A következő világ IRPA kongresszus szervezői megkeresték az IRPA
tagszervezeteket és kértek jelöltet a Scientific Committee-be. A vezetőség
Petrányi Jánost jelölte, akit azóta felvettek a bizottságba.
5. Hírsugár
Előterjesztő: C. Szabó István
• A HS 88. száma a következőket fogja tartalmazni:
- Emlékeztető a 2021. június 23-i vezetőségi ülésről,
- Jelölőbizottság tájékoztatója,
- IRPA 2022 kedvezményes részvételről szóló tájékoztató.
- A XLVI Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam anyagai.
6. SV-online
Előterjesztő: Pesznyák Csilla
• Pesznyák Csilla elmondta, hogy készülőben van egy, a radon mérésekkel,
vizsgálatokkal kapcsolatos tematikus szám, amelybe már több, a témával
foglalkozó sugárvédelmi szakember jelezte megjelenési szándékát.
• Pesznyák Csilla jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt a beérkező cikkek
lektorálását egy rövid időre Deme Sándor venné át. A vezetőség ezt elfogadta.
7. Sugárvédelmi helyesírási gyűjtemény
Előterjesztő: Elek Richárd
• Elek Richárd beszámolt róla, hogy megkezdődött a sugárvédelmi helyesírási
gyűjtemény összeállítása, amelyet többek között a NAÜ Safety Glossary
felhasználásával, a helyesírását tekintve nehézséget okozó szavak,
szakkifejezések összegyűjtésével kezdenek meg.
• Örömmel vette, hogy az eddig közreműködők – Deme Sándor, Porubszky
Tamás és Pázmándi Tamás – mellett Csete István is jelentkezett, hogy a
metrológiai szakkifejezések kigyűjtését szívesen vállalja.
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8. Weboldal tárhely előfizetés
Előterjesztő: Petrányi János
A vezetőség a tárhely és a domain név jelenlegi szolgáltatójával való előfizetést
megújította.
9. ELFT Küldöttgyűlés
Előterjesztő: az ELFT Titkárság
Az ELFT 2021. szeptember 4-én 10 órakor tartja Küldöttgyűlését, amelyre a
Szakosztály 7 főt delegálhat. A Sugárvédelmi Szakosztályt Antus Andrea, C. Szabó
István, Deme Sándor, Elek Richárd (Taba Gabriella), Pesznyák Csilla, Petrányi
János és Szűcs László képviseli. A Küldöttgyűlésen kerül sor a tisztújításra is,
amelynek során az ELFT vezetőségének választására is sor kerül. Elnökségi tagnak
Pesznyák Csillát, Felügyelőbizottsági tagnak Petrányi Jánost jelöltük.
10. Egyebek
A következő vezetőségi ülés tervezett időpontja:
2021. szeptember 1.
A további tervezett vezetőségi ülés időpontok 2021-ben:
2021. november 3.
2021. december 1. (egyben az évzáró rendezvény is)
A következő rendezvények időpontja:
- Sugárvédelmi Szakosztály XLVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam
tervezett időpontja: 2021. szeptember 14–16.
- 2022. május 30–június 3. IRPA 2022 Budapest, Kongresszusi Központ
Összeállította:
Antus Andrea
a Sugárvédelmi Szakcsoport titkára
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A JELÖLŐBIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA AZ ELFT
SUGÁRVÉDELMI SZAKOSZTÁLY VEZETŐSÉGÉBE
JELÖLTEKRŐL
2. szám
Elöljáróban felhívom a tisztelt tagtársak figyelmét, hogy az ELFT Elnökség
határozata szerint a Sugárvédelmi Szakcsoportunk 2021. évben Szakosztállyá
alakul át. Az ELFT Titkársága és a Szakcsoport vezetősége egyetértő véleménye
szerint a Szakosztály elnevezés kezdő dátuma: 2021. május 1.
A vezetőségválasztásra várhatóan az őszre tervezett XLVI. Sugárvédelmi
Továbbképző Tanfolyam keretében összehívandó taggyűlésen kerül sor.
A taggyűlés tervezett időpontja: 2021. szeptember 7-9.
Amennyiben a járványhelyzet nem teszi lehetővé az élő taggyűlés összehívását, az
ELFT vezetőségével egyeztetett keretek között online szavazást lehetőségeit kell
megvizsgálni.
A Jelölőbizottság ezen második tájékoztatójában közreadjuk a jelenleg regnáló
vezetőségből azoknak a jelölését az ELFT Sugárvédelmi Szakosztály
vezetőségébe, a jelöltté válás ideje szerinti sorrendben, akik elfogadták a jelölést,
és a Jelölőbizottság támogatja a jelölésüket. A Jelölőbizottság a továbbiakban
egyéni javaslattételre kéri fel a Szakosztály tagjait Szakosztály elnök, titkár és
vezetőségi tag tisztségre alkalmas személyek kiválasztásához és a jelöltlista
kiegészítéséhez, amennyiben lennének erre javaslatok. Kérjük, hogy a javasolt
személyek nevét, rövid indoklással – 2021. június 10-ig juttassák el a
Jelölőbizottság titkárának e-mail címére (bardosig@npp.hu).
Budapest, 2021. május 13.
A Jelölőbizottság nevében:
Solymosi József
a JB elnöke
Melléklet
2021. évi ELFT Sugárvédelmi Szakosztály vezetőségi jelöltek
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A Jelölőbizottság indoklása a táblázat sorrendjében már szerepelt a Hírsugár
86. számában, kivéve Pázmándi Tamás indoklását.
A Jelölőbizottság Pázmándi Tamást vezetőségi tagnak jelöli.
Pázmándi Tamás több mint 20 éve foglalkozik sugárvédelemmel. A BME-n végzett
mérnök-fizikusként, 2004-ben szerzett PhD fokozatot. Közel tíz éve az
Energiatudományi Kutatóközpont Sugárvédelmi Laboratóriumának vezetője.
A légköri kibocsátások terjedésének és környezeti hatásainak modellezésével, a
környezeti radioaktivitás mérésével, illetve külső és belső személyi dozimetriával
foglalkozik. A fiatalok képzése keretében három PhD hallgató témavezetője.
A szakcsoport munkájában több mint egy évtized óta vesz részt. A vezetőség
tagjaként elsősorban a nemzetközi kapcsolatokért, kiemelten az EURADOS
szervezettel való kapcsolattartásért volt felelős. Az IRPA 2022 konferencia
tudományos szervezőbizottságának társelnöke, Pesznyák Csillával közösen.
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IRPA 2022 HÍREK
Tisztelt Tagtársak!
Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az IRPA 2022 honlapján megnyílt a
regisztrációs felület (https://irpa2022.eu). A honlapon megtaláljátok azokat a
témákat, amelyekre várják a külföldi szakemberek mellett a hazai előadók
jelentkezését is.
A rendezvény szervezői az ELFT Sugárvédelmi Szakosztály tagjainak
kedvezményes (440 EUR) regisztrációs díjat tudnak biztosítani. Ennek
érvényesítéséhez két dolgot kell tenni:
- Az IRPA 2022 honlapján regisztrálni a konferenciára a korai jelentkezési
határidőt (2022. február 15.) megelőzően.
- A regisztrációt követően pedig kitölteni az itt megadott „Kedvezmény igénylés”
formanyomtatványt és e-mailben megküldeni az ELFT Titkárság részére
(elft@elft.hu).
A kongresszus szervezői várják a résztvevők jelentkezését, a hazai sugárvédelmi
szakma minél szélesebb körű bemutatkozását.
Szeretném felhívni azon tagtársaink figyelmét, akik az elmúlt két évben nem
fizettek tagdíjat, hogy a tagsági viszony fenntartása és ezáltal a kedvezmény
érvényesítése érdekében a befizetést pótolják. (Tagdíjról a tájékoztatót a 2021/4.
körlevélben küldtem, illetve az ELFT honlapján megtalálható)
Baráti üdvözlettel:

Antus Andrea
a Sugárvédelmi Szakcsoport titkára

Kedvezményes részvétel igénylése
NÉV
E-mail cím*
Telefonszám
Munkáltató
Regisztráció időpontja**

20 _ _ év _ _ hónap _ _ nap

* Azonos a honlapon az online regisztrációnál megadott e-mail címmel.
** A kedvezmény igénybevételéhez szükséges, hogy a regisztráció a korai
regisztrációs határidő (2022. február 15.) előtt megtörténjen.
Kérem, hogy az IRPA 2022 Kongresszusra való jelentkezésem számlázása során
az ELFT tagok számára biztosított kedvezményes részvételi díj kerüljön
kiszámlázásra.
2021. _ _ hónap _ _ nap
Aláírás
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A XLVI SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM HÍREI
XLVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam
Zalakaros, 2021. szeptember 14–16. (kedd–csütörtök)
Első körlevél
Az ELFT Sugárvédelmi Szakosztálya ebben az évben szeptember 14–16. között
rendezi meg a XLVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamot Zalakaroson, a
Hunguest Hotel Freya szállodában
(https://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/zalakaros/hunguest_hotel_freya/).
A tanfolyam szeptember 14-én ebéddel kezdődik és 16-án ebéddel ér véget.
A Szakosztály vezetése felkéri a tagjait és minden további hazai sugárvédelmi
szakembert, hogy az elmúlt időszakban végzett munkájának eredményeit szóbeli
előadás formájában ismertesse a tanfolyamon.
A szerzők idén is pályázhatnak a SOMOS Alapítvány által alapított Sugárvédelmi
Nívódíjra. A pályázati feltételekről a mellékelt Pályázati felhívásban olvashatnak.
A tanfolyam idején kerül átadásra a Szakosztály elődje, a Sugárvédelmi
Szakcsoport által alapított Sugárvédelmi Emlékérem. Kérjük minden tagunkat,
hogy tegyék meg javaslataikat a Sugárvédelmi Emlékérem odaítélésére (űrlap
csatolva). Az eddig jutalmazottak névsora a honlapunkon http://elftsv.hu/ található
(Rólunk/A Szakosztályról/ Sugárvédelmi Emlékéremmel kitüntetettjeink).
A tanfolyamra a csatolt jelentkezési lapot és az Emlékérem odaítélésére tett
javaslatokat az ELFT címére kérjük beküldeni (levelezési cím: Eötvös Loránd
Fizikai Társulat, 1092 Budapest, Ráday utca 18. fsz. 3. e-mail: elft@elft.hu) 2021.
augusztus 10-ig.
A jelentkezés lemondási határideje: 2021.08.14. Ez után történő lemondás esetén
bizonyos összeget ki kell fizetni.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapon a számlázási adatokat (vevő név és cím, adószám)
körültekintően töltsék ki, mert 2020.07.01-től a NAV-nál szigorodtak a számlázási
szabályok, és hibás vevő adatok megadása esetén nem stornózhatunk. Erre csak az
összeg változása vagy a teljesítés meghiúsulása esetén lesz lehetőség. Az adószám
megadása kötelező!
Az előadások kivonatait elektronikus formában az svszakcsop@gmail.com címre
kérjük beküldeni. Beküldési határidő: 2021. augusztus 31.
A Nívódíj pályázóktól is kérünk előadás kivonatot 2021. augusztus 31-ig, mert a
programot csak így tudjuk időben összeállítani. A Nívódíj pályázatok kivonataira
kérjük ráírni, hogy „Sugárvédelmi Nívódíj 2021 pályázat”. A Nívódíj pályázatok
teljes anyagát a mate.solymosi@somos.hu címre kérjük megküldeni. Beküldési
határidő: 2021. augusztus 31.
A tanfolyammal kapcsolatban további információ a szakosztály és a társulat
honlapján (http://elftsv.hu/, http://elft.hu/) találhatók.
Az előadások kivonatai magyar és angol nyelven készüljenek a következő
formátumban:
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Oldal mérete (külön-külön oldalon a magyar és az angol): A5.
Margók: minden oldalon (fent, lent, jobb- és baloldalon) 2,0 cm.
Sorköz: Szimpla.
Az előadás címe: Times New Roman 12pts, nagybetűs, félkövér, középre rendezve.
Az előadók neve: Times New Roman 12pts, félkövér, középre rendezve. Az
egységes forma miatt és a szekció elnökök munkájának megkönnyítése érdekében
kérjük a szerzők keresztnevének teljes kiírását!
A munkahely megnevezése: Times New Roman 12pts, dőlt, középre rendezve.
A szöveg: Times New Roman 11pts, normál, bekezdések 0,5 cm behúzással.
Mellékletek:
- Jelentkezési lap
- Ártájékoztató a részvételi költségekről
- Jelölőlap az ELFT Sugárvédelmi Szakosztály 2021. évi Sugárvédelmi
Emlékérmére
- Pályázati felhívás a Sugárvédelmi Nívódíj pályázatra
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Jelentkezési lap
A XLVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamon részt kívánok venni:
Név:______________________________________________________________
Munkahely:________________________________________________________
Levelezési cím:_____________________________________________________
Telefon: ______________________ E-mail: ____________________________
Az alábbiakban a választott helyen tegyen x jelet, vagy aláhúzással jelölje!
A tanfolyam egészén részt veszek,

〇 egyágyas elhelyezést kérek
〇 kétágyas elhelyezést kérek

Csak a következő éjszakára kérek szállást:

szeptember 14. (kedd)

〇

szeptember 15. (szerda) 〇
Kétágyas elhelyezés esetén, kérjük megadni az esetleges szobatárs nevét:
………………………………………………………………………………………
Csak a tanfolyam egy napján veszek részt:
szeptember 14.〇

szeptember 15.〇

szeptember 16.〇

Megjegyzés az étkezéssel vagy szállással kapcsolatban:
……………………………………………………………………………………....
A Sugárvédelmi Szakosztály tagja vagyok (2021. évi tagdíjat befizettem):
igen 〇

nem 〇

A nyugdíjas tagok részére járó kedvezményt szeretném kérni: igen 〇 nem 〇
A részvételi díj befizetését készpénzben a helyszínen szeretném rendezni: 〇
(Ebben az esetben az aláírt, beszkennelt jelentkezési lapot e-mail csatolmányként
kell beküldeni.)
A részvételi díjat a munkahelyem fizeti. Kérem, hogy a munkahelyemre
küldjenek számlát: 〇
(Ebben az esetben kérjük az alábbi igazolást is beküldeni. A számlázási
feltételeket kérjük, egyeztesse gazdasági vezetőjével, mert a számla kibocsátása
után módosításra már nem lesz lehetőség.)
Dátum: 2021. ………………………
______________________________
aláírás
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Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 10. (postabélyegző).
(cím: Eötvös Loránd Fizikai Társulat, H-1092 Budapest, Ráday utca 18. fsz./3.,
elft@elft.hu)
_________________________________________________________________
MUNKAHELYI IGAZOLÁS
Vevő adatai (számlázási név és cím, adószám):
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
A számla postázási címe és kontaktszemély megadása:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Megjegyzés a számlához: ………………...………………………………….…….
A fenti jelentkezési lapon megadott ..............................................................(név)
munkatársunk tanfolyami részvételi díját, .........................................Ft-t + ÁFA-t
átutaljuk, kérjük a számlát a munkahely nevére és címére kiállítani és a postázási
címre küldeni.
Dátum: 2021. ……………………….
PH
_________________________________
a munkahelyi vezető aláírása
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Tájékoztató a Zalakaroson, 2021. szeptember 14-16. között tartandó
XLVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam részvételi költségeiről
Részvételi díjak:
1. Kétágyas elhelyezéssel tagoknak:
Szállás (félpanzióval + IFA)
3 ebéd + bankett felár
Szervezési költség

28.800.- + 18% ÁFA
20.100.- + 27% ÁFA
7.000.- + 27% ÁFA
55.900.-Ft + ÁFA
2. Kétágyas elhelyezéssel nem tagoknak:
Szállás (félpanzióval + IFA)
28.800.- + 18% ÁFA
3 ebéd + bankett felár
20.100.- + 27% ÁFA
Szervezési költség
10.000.- + 27% ÁFA
58.900.-Ft + ÁFA
Egyágyas elhelyezéssel tagoknak:
Szállás (félpanzióval + IFA)
36.800.- + 18% ÁFA
3 ebéd + bankett felár
20.100.- + 27% ÁFA
Szervezési költség
7.000.- + 27% ÁFA
63.900.-Ft + ÁFA
3. Egyágyas elhelyezéssel nem tagoknak:
Szállás (félpanzióval + IFA)
36.800.- + 18% ÁFA
3 ebéd + bankett felár
20.100.- + 27% ÁFA
Szervezési költség
10.000.- + 27% ÁFA
66.900.-Ft + ÁFA
4. Egynapos részvétel díja ebéddel: 11.000.-Ft + 27% ÁFA
5. A nem a teljes tanfolyamon résztvevők/szállást nem igénylők költségeit
egyedi számítással határozzuk meg. Kérjük, hogy írjon e-mailt az
elft@elft.hu-ra.
6. A nyugdíjas tagok részére szükség esetén a szervezési költséget
elengedjük!

A részvételi díj tartalmazza a szállás és a büféétkezések, valamint a kiadvány és a
szervezés költségeit. Az ELFT Sugárvédelmi Szakosztály tagjainak kedvezményét
csak azon tagtársaink vehetik igénybe, akik a jelentkezési határidőig a 2021. évi
tagdíjukat befizetik. Az egynapos részvétel díja az ebéd, a kiadvány és a szervezés
költségeit foglalja magában.
A parkolás ára 500 Ft/éj/autó, amely igénybevétel esetén, a helyszínen a
recepciónál fizetendő.
Pónya Melinda
az ELFT Titkárság vezetője
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JELÖLŐLAP
Az ELFT Sugárvédelmi Szakosztályának 2021. évi Sugárvédelmi
Emlékérmére
A Sugárvédelmi Emlékéremre az ELFT Sugárvédelmi Szakosztály bármely tagja
jelölhető. A beérkezett jelölések alapján a Szakosztály vezetősége szavazással
választja ki a díjazni kívánt tagtársat. A Szakosztály hivatalban lévő vezetőségének
tagjai nem jelölhetők.
Az eddig kitüntetettek névsora a Szakosztály honlapján (http://elftsv.hu/) található.
(Rólunk/A Szakosztályról/ Sugárvédelmi Emlékéremmel kitüntetettjeink)
A 2021. évi Sugárvédelmi Emlékéremre javasolom:
Indoklás:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2021. ……………………..
(aláírás)
A jelölés beküldési határideje: 2021. augusztus 31., az ELFT címére:
elft@elft.hu, H-1092 Budapest, Ráday utca 18. fsz/3.
Megjegyzés: a Társulat tagjai bármely társulati kitüntetésre közvetlenül is
javaslatot tehetnek, ezt a lehetőséget a Társulat hirdeti meg.
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Pályázati felhívás
Sugárvédelmi Nívódíj 2021
A „Somos Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért” nevű
közhasznú szervezet (Alapítvány), együttműködésben az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat (ELFT) Sugárvédelmi Szakosztályával, a sugárvédelem területén folyó
kutatások kiemelkedő eredményeinek méltó elismerésére ösztöndíjat alapított
„Sugárvédelmi Nívódíj” elnevezéssel.
A Sugárvédelmi Nívódíj 2021-ben (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
Szakosztályának a szervezésében évente zajló „Sugárvédelmi Továbbképző
Tanfolyam” elnevezésű konferencián.
3. A fenti közlemény közzététele az ELFT Sugárvédelmi Szakosztálya
„Sugárvédelem” online folyóiratában, lektorált cikk formájában.
A Nívódíjra a pályaművet (cikket) a Sugárvédelem online 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:
mate.solymosi@somos.hu
Beküldési határidő: 2021. augusztus 31.
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.
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Az ösztöndíjak nettó összege 2021-ben 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, aminek
alapján kialakul két helyezési sorrend. 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 jelenlévő 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 tanfolyamon 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, 2021. július 1.
Megjegyzés:
A két független opponens által a sugárvédelem szakterületeihez tartozónak
minősített pályaművekről az Alapítvány Kuratóriuma értesíti a tanfolyam
programjának a szervezőjét.
A pályázóknak az előadás kivonatokat a tanfolyam felhívásban megjelölt módon
kell benyújtani a szervezőknek, „Sugárvédelmi Nívódíj 2021. pályázat”
megjelöléssel.
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