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1. Az ELTE Kémiai Intézet Intézeti Tanácsa Tudományos Díjat alapít, amelyet minden évben 

egyszer, februárban a Kémiai Intézet igazgatója ad át az intézet munkatársainak jelenlétében, 

ünnepélyes keretek között. 

2. A díj neve „ELTE Kémiai Intézet 20xx. évi Tudományos Díja”. 

3. A díjra olyan személy pályázhat, aki az ELTE Kémiai Intézetében oktatóként vagy kutatóként 

dolgozik ELTE közalkalmazottként, vagy MTA-ELTE megállapodás keretében MTA TKI 

alkalmazottként. Ugyancsak pályázhatnak az ezen oktatók és kutatók témavezetésével 

dolgozó PhD hallgatók.  

4. Pályázni olyan tudományos eredménnyel lehet, amely a 20xx. évben vagy az azt megelőző 

évben jelent meg tudományos közleményként vagy könyvben; nyomtatásban vagy online 

módon. A pályázó legfeljebb 2 oldalon (12 pt Times New Roman, 1,5 sortávolság, legalább 2 

cm margók), magyar nyelven közérthetően indokolja meg, miért tartja a tudományos 

eredményét kimagaslónak. Kimagasló eredmény lehet például nemzetközileg új kutatási 

metodika kidolgozása, vagy olyan kutatási eredmény, amely egy adott tudományterületen 

jelentős szemléletváltozáshoz vezethet.  

5. A pályázat és annak közlemény melléklete pdf formátumban elektronikusan küldendő be az 

intezet@chem.elte.hu e-mail címre. A beadási határidő 20xx. december 31.  

6. A pályázat beadásával a pályázó nyilatkozik, hogy a pályázatát a mellékelt közlemény 

társszerzőivel egyeztette, és azok egyetértenek abban, hogy a pályázatban leírt tudományos 

eredmény jelentős részben a pályázó ötletén alapul. Amennyiben a mellékelt közlemény 

egyik társszerzője a díj átadása előtt az intézet igazgatójának bejelenti, hogy a pályázó a 

hozzájárulása nélkül adta be a pályázatát, akkor az igazgató jogosult a pályázót kizárni. 

7. Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be. Egy közlemény csak egyetlen pályázat alapjául 

szolgálhat. Egy pályázat több közleményen is alapulhat. A pályázatnak tartalmaznia kell 

hivatkozást a mellékelt közleményre. Követelmény, hogy a közleményben a pályázó 

munkahelyeként fel legyen tüntetve az ELTE Kémiai Intézet. Nem pályázhat olyan személy, 

aki az előző 2 év valamelyikében már elnyerte a díjat. A pályázati követelmények nem 

teljesülése esetén az intézet igazgatója jogosult a pályázót kizárni. 

8. A beadott pályázatokat és az azokhoz tartozó közleményeket a Kémiai Intézet minden oktató 

és kutató munkatársa elektronikus formában megkapja. Valamennyi beadott 2-oldalas 

pályázatot közzé tesszük az Intézet honlapján.  

9. Háromnál több pályázó esetén a Kutatólaboratóriumok vezetőiből és az MTA-ELTE 

kutatócsoportok vezetőiből álló bírálóbizottság január első felében kiválasztja azt a 3 

pályázatot, amely a további megmérettetésben részt vesz. 

10. Január második felében a kiválasztott pályázók egy házi konferencián, tudományos előadáson 

mutatják be pályamunkájukat. Ezután a Kémiai Intézet minden ELTE közalkalmazott vagy 

MTA-ELTE megállapodás keretében itt dolgozó oktató és kutató munkatársa leadhat titkos 

módon online szavazással egy szavazatot, amelyben megjelöli, melyik pályázatot tartja a 

legjobbnak. A legtöbb szavazatot elnyerő pályázó kapja meg a Tudományos Díjat. 

Holtverseny esetén valamennyi első helyen végzett pályázó megkapja a díjat. Egyetlen 

beadott pályázat esetén a pályázó akkor kapja meg a Tudományos Díjat, ha a szavazásra 

jogosultaknak legalább a 30%-a támogatta a pályázatát. 

11. Az Intézeti Tanács a tapasztalatok alapján évente felülvizsgálhatja a pályázati feltételeket. 


