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Simonyi Károly Emlékplakett 
 

 
1.§ 

A Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége emlékplakettet alapít a fúziós plazmafizikai 
kutatásokban, és/vagy a fúziós technológiai fejlesztésekben kiemelkedı teljesítményt nyújtó 
magyar szakemberek elismerésére, melyet Simonyi Károlyról, az elsı magyar nyelvő fúziós 
plazmafizika jegyzet szerzıjérıl nevez el. 
 

2.§ 
A Simonyi Károly Emlékplakettet elnyerı pályázó a díj elnyerését igazoló emlékplakett 
mellé a Magyar Nukleáris Társaságtól egyszeri, egyösszegő tudományos 
ösztöndíjjuttatásban részesül. Az ösztöndíj összegét a Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége 
állapítja meg, és a díj Kuratóriuma teszi közzé minden évben a pályázat meghirdetésekor. 
 

3.§ 
A Simonyi Károly Emlékplakettre lehet pályázni és jelöltet állítani . A díjra bárki jelölhet 
arra alkalmasnak ítélt személyt. Minden páratlan évben korhatár nélkül pályázhatnak, 
illetve jelölhetık magyar kutatók, míg minden páros évben 35 éves kor alatti fiatal kutatók 
pályázatát illetve jelölését várja a Kuratórium. A pályázatok kiírását és a benyújtás határidejét 
minden évben az Emlékplakett Kuratóriuma hirdeti meg. 
 

4.§ 
A pályázatnak illetve jelölésnek röviden, de megfelelı hivatkozásokkal ellátva, tartalmaznia 
kell a pályázó, illetve jelölt által elért legfontosabb eredmények áttekintését. Pályázás esetén a 
legfontosabb eredményeket bizonyító tudományos publikációkat is csatolni kell. 
 

5.§ 
A pályázatot kiíró és azt elbíráló Kuratórium tagjai : 

• A Magyar Nukleáris Társaság Elnöke; 
• A Magyar Nukleáris Társaság Elnökségének két további, az Elnökség által delegált 

tagja; 
• A Magyar Nukleáris Társaság Fúziós Szakcsoportjának Elnöke; 
• A Magyar Nukleáris Társaság Fúziós Szakcsoportjának Titkára, aki egyben a 

Kuratórium titkára. 
A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek. A Kuratórium tagjai maguk közül 
választanak elnököt. A Kuratórium tagjai a Simonyi Károly Emlékplakettre kuratóriumi 
tagságuk alatt nem pályázhatnak és nem jelölhetık.  

 
6.§ 

A Simonyi Károly Emlékplakettet minden évben legfeljebb egy kutató kaphatja meg. Ha nem 
érkezik a kiírásnak megfelelı pályázat, illetve jelölés, vagy a Kuratórium egyik pályázatot 
illetve jelöltet sem tartja díjazásra méltónak, akkor a Simonyi Károly Emlékplakettet abban az 



évben a Magyar Nukleáris Társaság nem osztja ki. A Kuratórium a díjazott személyérıl 
egyszerő többségi szavazással dönt. Minden Kuratóriumi tag legfeljebb egy személyre 
szavazhat. Aki a legtöbb szavazatot kapja, az kapja a díjat. Szavazategyenlıség esetén a 
legalább egy szavazatot kapott személyekrıl újra kell szavazni.  Ismételt szavazategyenlıség 
esetén a díjazott személyét a Kuratórium elnöke választja ki a legtöbb szavazatot elért 
személyek közül. 

7.§ 
A díjazott az Emlékplakett elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy neve és pályázata 
felkerüljön a Magyar Nukleáris Társaság által gondozott honlapra. 
 

8.§ 
A Simonyi Károly Emlékplakettet a Magyar Nukleáris Társaság mindenkori elnöke a Magyar 
Nukleáris Társaság Közgyőlésén adja át a díjazottnak. 
 

9.§ 
A díjazott a Közgyőlésen vagy az ahhoz kapcsolódó szimpóziumon egy legfeljebb 20 perces, 
magyar nyelven tartott elıadás keretében ismerteti azokat a legfontosabb eredményeket, 
amelyek alapján a díjat elnyerte. 
 

11.§ 
A Simonyi Károly Emlékplakett akkor szőnik meg, ha megszőnésérıl a Magyar Nukleáris 
Társaság Elnöksége határozatot hoz, illetve ha a Magyar Nukleáris Társaság megszőnik. 
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