PÁLYÁZAT
a MOL Tudományos Díjra
Előzmények:
A Magyar Tudományos Akadémia és a MOL Nyrt. 1998-ban Tudományos Díjat
alapított, amelyet 2014. március 28-án megújított azon „szakemberek, kutatók jutalmazására,
akik a magyar olajbányászat és feldolgozás terén végzett tevékenységükkel maradandót alkottak”. A
MOL Tudományos Díjat a Kuratórium döntése alapján a MOL Nyrt. vezérigazgatója adja át
2017 novemberében a Magyar Tudomány Ünnepe nyitórendezvényén.
A pályázat feltételei:
1. Alkalmanként egy díj kerül kiosztásra, a díj várható összege bruttó 500 ezer Ft, amely
magában foglalja a pénzjutalom kifizetéséhez kapcsolódó összes terheket (adók, járulékok
stb.).
2. A tudományos díjra három formában lehet pályázatot benyújtani:
(A.) Előnyt élveznek az egyéni tudományos eredmények alapján született egyéni
pályázatok.
(B.)
Amennyiben valamely pályázó egy kollektíva tudományos eredményeit nyújtja be
saját pályázataként – tehát több szerző, de csak egy pályázó van –, akkor a
pályázat alapjául szolgáló tudományos eredményben a pályázó egyéni
részesedésének meg kell haladnia az 50%-ot.
(C.) Csoportosan benyújtott pályázat esetén – amikor mindegyik szerző egyben
pályázó is –, a pályázó személyek létszáma korlátozott, legfeljebb 4 fő lehet. Ebben
az esetben a pályázat alapjául szolgáló tudományos eredményben a pályázók
egyéni részesedése nem lehet kevesebb 15%-nál.
Az utóbbi két esetben a pályázat benyújtásának feltétele a pályázók – ez B. esetben egy, C.
esetben legfeljebb 4 személyt jelent – hiánytalan, egyénenkénti, előzetes írásos
nyilatkozattétele a pályázat alapjául szolgáló tudományos eredménybeli részesedésükről
(ún. társszerzői nyilatkozat). A nyilatkozattétel a pályázat benyújtási határidejének lejártát
követő utólagos pótlása nem lehetséges, a benyújtás elmulasztása esetén a pályázat
elbírálására nem kerül sor. Csoportosan benyújtott pályázat (C.) díjazása esetén a díj
összege egyenlő arányban megoszlik a nyertes pályamunkát benyújtott pályázók között.
3. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó(k) személyi adatait (név, születési adatok, szakképesítés, cím stb.),
- a téma megnevezését,
- a téma már bizonyított, gyakorlatban megvalósított (elfogadott) iparági jelentőségét és
annak hazai és nemzetközi visszhangját,
- a pályázó(k) tudományos munkásságát és annak hazai és nemzetközi elismertségét,
- szükség esetén (lásd: 2. (B.) és (C.) pont) társszerzői nyilatkozat(ok);
4. A pályázat maximális terjedelme 5 oldal, amit 3 kinyomtatott példányban és elektronikus
formában, e-mail-en is meg kell küldeni.
5. Előnyben részesülnek azon szakemberek pályamunkái, akik a MOL Tudományos Díjat
még nem kapták meg. Azon pályaművek, amelyek szerzői már kétszer is részesültek
(egyénileg és/vagy megosztva) a díjban, csak kivételes esetben kerülnek elbírálásra.

6. Pályázatot nem küldünk vissza; a Kuratórium döntéséről a pályázó értesítést kap. Az
eredménytelen pályázók a következő évben témájukat megújítva ismételten
pályázhatnak, de legfeljebb három alkalommal.
A pályázat beküldési határideje: 2017. szeptember 1.
A pályázat beküldési címe (szakterülettől függetlenül): MTA Földtudományok Osztálya,
1051 Budapest, Nádor utca 7., e-mail cím: fold@titkarsag.mta.hu
A MOL Tudományos Díj Kuratóriuma az olajbányászat és a feldolgozás
szakterületekről egyidejűleg vár pályázatokat, a díjat a szakterülettől függetlenül
legjobbnak ítélt munka nyeri el. A pályázatot a MOL Tudományos Díj Kuratóriuma bírálja
el.
Budapest, 2017. május 23.
A MOL TUDOMÁNYOS DÍJ KURATÓRIUMA

