
Az ünnepelt

HÍREK – ESEMÉNYEK

AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI
Ünnepi tudományos ülés Kiss Árpád Zoltán
70. születésnapja alkalmából
Ünnepi alkalomból gyûltünk össze 2009. május 21-én
Debrecenben az MTA Atommagkutató Intézetében;
munkatársak, tanítványok, családtagok és barátok:
Kiss Árpád Zoltán a fizikai tudomány doktora, az
ATOMKI tudományos tanácsadója, a Debreceni Egye-
tem nyugalmazott egyetemi tanára, ebben az évben
tölti be 70. életévét.

1963-ban szerzett diplomát a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemen. Pályáját a KLTE Kísérleti Fizikai In-
tézetében kezdte, majd 1967-ben az Atommagkutató
Intézetbe került. 1979-ben szerezte meg a fizikai tudo-
mány kandidátusi fokozatát, majd 1994-ben a fizikai
tudomány doktora címet. Eközben az ATOMKI tudo-
mányos igazgatóhelyettese lett. Kapcsolata az egyetem-
mel nem szakadt meg. Részt vett mind a graduális,
mind a posztgraduális fizikusképzésben, késôbb pedig
a környezettudományi szak fizika szakirányának indítá-
sában, és ott a fizikával kapcsolatos tárgyak gondozásá-
ban. Oktatómunkájának elismeréseképpen 1995-ben
egyetemi magántanári címet kapott, 2001-ben pedig
kinevezték a Debreceni Egyetem egyetemi tanárává.
Közben átvette a KLTE–ATOMKI (jelenleg a DE – TTK
ATOMKI) Környezetfizikai Tanszék vezetését. Irányítá-
sával valósult meg az egyetem és az ATOMKI közös be-
ruházása, amelynek során az ATOMKI területén az
egyetemi oktatás számára modern létesítményeket hoz-
tak létre: hallgatói laboratóriumok, alacsony hátterû ra-
dioaktív laboratórium, C szintû izotóplaboratórium.

A tudományos ülést Koltay Ede, az ATOMKI emeri-
tusz tanácsadója nyitotta meg, akinek Árpád egykor
diplomamunkása volt. Elôadásában Árpád tudomá-
nyos tevékenységének áttekintését adta, különös te-
kintettel a korai szakaszra, az ATOMKI Van de Graaff
gyorsítójának építésével kapcsolatban elért gyorsítófi-
zikai eredményeire.

A megnyitót három tanítvány elôadása követte. Elsô-
ként Fülöp Zsolt, az ATOMKI jelenlegi igazgatója be-
szélt. Egy régi, Árpád által 1979-ben készített, Atom-
magfizikai vizsgálatok a Doppler-effektus felhasználá-
sával címû poszterbôl kiindulva megmutatta, hogy az
ott a szisztematikus hibák kiküszöbölésére alkalmazott
eljárás mennyire fontossá válhat a nukleáris asztrofizi-
kában is. Így 2009-ben ugyanezt a módszert kell alkal-
mazni az asztrofizikai szempontból érdekes magreak-
cióknál a küszöb alatti nívó-élettartamok meghatározá-
sában. Tehát a régi poszter új címe Asztrofizikai vizs-
gálatok a Doppler-effektus felhasználásával lehetne.

A második elôadó e cikk szerzôje. Az elôadás pilla-
natképeket mutatott be a pásztázó ionmikroszonda

életébôl. A kezdetek 1992-re nyúlnak vissza. Ekkor
nyerte el Koltay Ede mûszerközponti pályázatával az
OTKA támogatását a mikroszonda fôbb egységeinek
beszerzésére. Anyagi okokból akkor nem gondolhat-
tak a teljes rendszer megvásárlására. Így az Árpád
által 1993-ban meghirdetett PhD ösztöndíjra felvett
fiatalnak lett a témája, hogy jelentôs fejlesztô munka
eredményeképpen a berendezést „kulcsra kész” álla-
potba hozza. 1995 januárjára sikerült az elsô mikro-
nyalábot elôállítanunk a mérôkamrában, majd 1996-
ban meg is jelent publikációnk az elsô alkalmazások-
ról. Azóta számos PhD-, diplomamunka, TDK-dolgo-
zat és tudományos cikk készült a mikroszondán.

A tudományos ülés harmadik elôadója Szíki Gusz-
táv, Árpád legfiatalabb végzett doktorandusza volt,
aki a doktori témájáról beszélt. Kitért többek között a
standard nélküli abszolút koncentráció-meghatározás
kérdésére, amely a magreakció-analitikánál pontos
kísérleti hatáskeresztmetszet-adatok felhasználását
igényli. Ezek az adatok a protonok által keltett gam-
ma-emissziós (PIGE) módszer esetében jórészt már
rendelkezésre állnak. A deuteronnyalábbal végzett
hasonló módszernél (DIGE) az adatok még hiányo-
sak. Elôadásában bemutatta a legkönnyebb elemekre
kapott gamma-keltési hatáskeresztmetszeteket, vége-
zetül pedig a DIGE módszer alkalmazását a magyaror-
szági ôskori inkrusztált kerámiák1 vizsgálatára.

1 Az Olvasó e témáról részletesen tájékozódhat Szíki Gusztáv ko-
rábban megjelent írásában, Fizikai Szemle 56/1 (2006) 10–13.

A Debrecenbôl, Budapestrôl és a határon túlról,
Kolozsvárról érkezett méltatásokat és jókívánságokat
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az ünnepelt köszönte meg. Az állófogadást Beke
Dezsô a DE Fizikai Tudományok Doktori Iskolájának
vezetôje nyitotta meg pohárköszöntôjével, amelyben
méltatta Kiss Árpádnak a doktori iskolában kifejtett
tevékenységét.

E rövid összefoglaló végén még egyszer jó egészsé-
get, boldog nyugdíjas éveket kívánok Árpádnak, és azt,
hogy még sok éven át dolgozhassunk együtt.

Rajta István
MTA ATOMKI, Debrecen

Sarkadi László t, az MTA Atommagkutató Intézete tu-
dományos tanácsadóját tagjává választotta az Acade-
mia Europaea (London).

Academia Europaea tagságáról az oklevelet az Aka-
démia legutóbbi közgyûlésén 2008. szeptember 18-án
vette át Liverpoolban.

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Közhasznúsági jelentése a 2008. évrôl
A Fôvárosi Bíróság 1999 április hó 26-án kelt 13. Pk.
60451/1989/13. sz. végzésével a 396. sorszám alatt nyil-
vántartásba vett Eötvös Loránd Fizikai Társulatot köz-
hasznú szervezetnek minôsítette. Ennek megfelelôen a
Társulatnak beszámolási kötelezettsége teljesítése
során a közhasznú szervezetekrôl szóló (módosított)
1997. évi CLVI. törvény, a számvitelrôl szóló 2000. évi
C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcso-
latban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötele-
zettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19)
Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A
jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok
elôírásainak figyelembevételével készült.

I. rész – Gazdálkodási és számviteli beszámoló
Mérleg és eredménykimutatás

A Társulat 2008. évi gazdálkodásáról számot adó mérle-
get a jelen közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete tar-
talmazza. A 2. sz. mellékletként csatolt eredmény-ki-
mutatás szerint jelentkezett −13 eFt tárgyévi eredmény
a mérlegben tôkeváltozásként kerül átvezetésre.

Költségvetési támogatás és felhasználása

Az állami költségvetésbôl származó, közvetlen támoga-
tást a Társulat 2008-ban nem kapott, a pályázati úton
elnyert támogatásokat a 2. sz. mellékletben foglalt
eredmény-kimutatás tartalmazza. A 2007. évi SZJA 1%-
ának a Társulat céljaira történt felajánlásából a tárgyév-
ben 1029 eFt bevétele származott. Ezt az összeget a
Társulat teljes egészében a Fizikai Szemle nyomdai
költségeinek részleges fedezeteként használta fel.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

E kimutatás elkészítéséhez tartalmi elôírások nem
állnak rendelkezésre, így a Társulat vagyonának fel-
használását illetôen csak a mérleg forrásoldalának

elemzésére szorítkozhatunk. A Társulat vagyonát tô-
kéje testesíti meg, amely a tárgyév eredményének
figyelembevételével 13 eFt értékben csökkent. Így az
1989. évi állapotot tükrözô induló tôkéhez (7 581 eFt)
képest a tárgyév mérlegében mutatkozó, halmozott
induló tôkeváltozás (−2 328 eFt) ezzel az értékkel
növekedett, értéke tehát jelenleg −2 341 eFt. Így a
Társulat saját tôkéjének jelenlegi, a mérleg szerint és a
tárgyév eredményének figyelembevételével számított
értéke 5 240 eFt, szemben a tárgyévet megelôzô,
2007. évre vonatkozó, hasonlóképpen számított 5 253
eFt tôkeértékkel.

Cél szerinti juttatások

A Társulat valamennyi tagja – a fennálló tagsági vi-
szony alapján – a tagok számára természetben nyúj-
tott, cél szerinti juttatásként kapta meg a Társulat hi-
vatalos folyóirata, a Fizikai Szemle 2008-ban megje-
lentetett évfolyamának számait.

Kiemelt támogatások

A Társulat 2008-ban cél szerinti, a Khtv. 26. §. c.)
pontjának hatálya alá esô feladatainak megoldásához
az alábbi támogatásokban részesült (a vonatkozó ren-
deletben megadott forrásokra szorítkozva, ezer Ft-ban):
• Központi költségvetési szervtôl 0 eFt
• Elkülönített állami pénzalapoktól 0 eFt
• Helyi önkormányzatoktól 160 eFt
• Kisebbségi területi önkormányzatoktól 0 eFt
• Települési önkormányzatok társulásától 0 eFt
• Egészségbiztosítási önkormányzattól 0 eFt
• Egyéb közcélú felajánlásból 0 eFt
A fenti összesítés magában foglalja a megadott forrás-
helyek alsóbb szervei által nyújtott támogatásokat is.

Vezetô tisztségviselôknek nyújtott juttatások

A Társulat vezetô tisztségviselôi ezen a címen 2008-
ban semmilyen külön juttatásban nem részesültek. A
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tisztségviselôk a Társulat tagjaiként, a Társulat vala-
mennyi tagjának a tagsági viszony alapján járó cél
szerinti juttatásként kapták meg a Fizikai Szemle
2008. évi évfolyamának számait.

II. rész – Tartalmi beszámoló
a közhasznú tevékenységrôl

A közhasznú szervezetként való elismerésrôl szóló, a
jelentés bevezetésében idézett bírósági végzés indo-
kolásában foglaltak szerint a Társulat cél szerinti te-
vékenysége keretében a Khtv. 26.§. c) pontjában fel-
soroltak közül az alábbi közhasznú tevékenységeket
végzi:
(3) tudományos tevékenység, kutatás
(4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret-

terjesztés;
(5) kulturális tevékenység;
(6) kulturális örökség megóvása;
(9) környezetvédelem;

(19) az euroatlanti integráció elôsegítése.

A tudományos tevékenység és kutatás területén a tu-
dományos eredmények közzétételének, azok megvi-
tatásának színteret adó tudományos konferenciák,
iskolák, elôadóülések, valamint más tudományos ren-
dezvények szervezését és lebonyolítását emeljük ki.

A hazai és nemzetközi részvétellel megtartott, és a
Társulat, illetve szakcsoportjai által rendezett tudomá-
nyos, szakmai továbbképzési célú és egyéb rendezvé-
nyek közül meg kívánjuk említeni az alábbiakat:

• a Statisztikus Fizikai Szakcsoport Statisztikus
fizikai nap címû rendezvénye, Budapest, 2008. már-
cius 19-én;

• a Sugárvédelmi Szakcsoport 33. Sugárvédelmi
továbbképzô tanfolyama, Hajdúszoboszló, 2008.
május 6–8;

• a Diffrakciós és az Anyagtudományi Szakcsoport
ôszi iskolája, Gyöngyöstarján, 2008. október 1–3;

• a Részecskefizikai Szakcsoport elméleti fizikai
iskolája, Budapest, 2008. augusztus 25–30;

• az Ortvay Kollégium keretében rendezett Marx
György Emlékülés 2008. május 24-én;

• Öveges József Verseny döntôje, Gyôr, 2008. má-
jus 23–25;

• Eötvös Fizikaverseny (több helyszínen) 2008.
október 17-én;

• Nemzetközi Csillagász Nyári Iskola, Keszthely,
2008. június 2–13;

• CERN Kutatói utánpótlás és tehetségnevelés, ta-
nártovábbképzés, 2008. augusztus 16-24;

• JVC-12/EVC-10 Nemzetközi Vákuumfizikai Kon-
ferencia, Balatonalmádi, 2008. szeptember 21–26;

• IUVSTA Workshop, Siófok, 2008. szeptember 14–17;
• IUVSTA Végrehajtó Bizottsági ülés, Budapest,

2008. szeptember 26–28.
A Társulat elnöksége – a rendszeresen megtartott

elnökségi ülésekhez csatlakozóan – nyilvános klub-
délutánt szervezett.

A Társulat szakcsoportjainak egyéb tevékenységét
érintve ki kell emelnünk a Részecskefizikai, a Termo-
dinamikai, valamint a Vákuumfizikai Szakcsoport
szemináriumszervezô munkáját. E rendszeresen tar-
tott szemináriumok, elôadóülések a szakmai közélet
értékes fórumai.

A Társulat szakcsoportjai és területi csoportjai a
külön említetteken kívül – önállóan, vagy a fizika
területén mûködô kutatóhelyekkel közösen, egyedi
jelleggel vagy rendszeres idôközönként – számos
alkalommal rendeztek szakmai jellegû összejövetele-
ket, elôadóüléseket, tudományos és ismeretterjesztô
elôadásokat, szervezték tagjaik részvételét külföldi
szakmai konferenciákon.

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesz-
tés és a kulturális tevékenység területein végzett szer-
teágazó munka zöme a Társulat oktatási szakcsoport-
jai, valamint területi csoportjai szervezésében folyt. A
fizikatanári közösség számára módszertani segítséget,
a tapasztalatcsere és szakmai továbbképzés lehetôsé-
gét kínálták a két oktatási szakcsoport által 2008-ban
is megrendezett, elismert továbbképzésként akkredi-
tált fizikatanári ankétok, így

• az 51. Középiskolai Fizikatanári Ankét és Esz-
közkiállítás, Békéscsaba, 2008. március 26–30;

• a 32. Általános Iskolai Fizikatanári Ankét és
Eszközkiállítás, Gyula, 2008. június 25–28.

A Társulat szervezésében fizikatanárok 45 fôs csoport-
ja vett részt 2008. augusztus 16–24 között a CERN-ben
magyar nyelven megtartott szakmai továbbképzésen.

A Társulatnak a képességfejlesztés szolgálatában
álló versenyszervezô tevékenysége az általános isko-
lai korosztálytól kezdve az egyetemi oktatásban részt-
vevôkig terjedôen kínál felmérési lehetôséget a fizika
iránt fokozott érdeklôdést mutató diákok, hallgatók
számára. A területi szervezetek többsége szervez he-
lyi, megyei, adott esetben több megyére is kiterjedô
vagy akár országos részvételû fizikaversenyeket. Ezek
részletes felsorolása helyett csak meg kívánjuk említe-
ni, hogy a 2008-ban szervezett és lebonyolított, adott
esetben több száz fôt is megmozgató versenyek
száma változatlanul meghaladja a húszat. Ezek között
számos olyan is szerepel, amelyek hosszabb idô óta
évente rendszeresen kerülnek megrendezésre.

A Társulat 2008-ban is megrendezte hagyományos,
országos jellegû fizikaversenyeit (Eötvös-verseny,
Ortvay-verseny, Mikola-verseny, Öveges-verseny,
Szilárd Leó Fizikaverseny). A korábbi évekhez hason-
lóan 2008-ban is a Társulat szervezte meg a résztve-
vôk kiválasztását és a magyar csapat felkészítését az
évenkénti fizikai diákolimpiára.

A Társulat Elnöksége és oktatási szakcsoportjai a
beszámolási idôszakban kiemelt feladatuknak tekin-
tették a fizikának – és általában a természettudomá-
nyoknak – a közoktatásban betöltött szerepével való
foglalkozást. Véleményezték az OKNT-nek e tárgyban
készített javaslatait, és maguk is megfelelôen kiérlelt
javaslatokkal fordultak az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztériumhoz.
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A területi csoportok ismeretterjesztô rendezvényei

1. sz. melléklet

A 2008. év mérlege

Megnevezés
Elôzô év

(eFt)
Tárgyév

(eFt)

A. Befektetett eszközök 1 605 1 197

B. Forgóeszközök 3 454 6 326

Követelések 534 342

Pénzeszközök 2 920 5 984

C. Aktív idôbeli elhatárolások 7 516 11 697

Eszközök (aktívák) összesen 12 575 19 220

D. Saját tôke 5 253 5 240

Induló tôke 7 581 7 581

Tôkeváltozás −1 910 −2 328

Tárgyévi eredmény −418 −13

F. Kötelezettségek 7 020 13 367

G. Passzív idôbeli elhatárolások 302 613

Források (passzívák) összesen 12 575 19 220

2. sz. melléklet

Eredménykimutatás a 2008. évrôl

Megnevezés
Elôzô év

(eFt)
Tárgyév

(eFt)

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 50 643 61 957

Közh. célú mûk.-re kapott támogatás 14 884 13 032

Központi költségvetéstôl 0 0

Helyi önkormányzattól 140 160

Egyéb
ebbôl SzJA 1%

14 744
1 319

12 872
1 029

Pályázati úton elnyert támogatás 4 560 11 386

Közh. tevékenységbôl származó bevétel 22 291 28 440

Tagdíjból származó bevétel 8 498 8 766

Egyéb bevétel 410 333

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0

C. Összes bevétel 50 643 61 957

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 51 061 61 970

Anyagjellegû ráfordítások 35 568 47 264

Személyi jellegû ráfordítások 14 034 12 943

Értékcsökkenési leírás 576 791

Egyéb ráfordítások 883 973

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0

F. Összes ráfordítás (D+E) 51 061 61 970

G. Adózás elôtti eredménye (B−E) 0 0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G−H) 0 0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A−D) −418 −13

Fizikai Szemle
MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT
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1825 A FIZIKA BARÁTAI

közül kiemelendônek tartjuk
• a Baranya megyei csoport Kis esti fizika címû,

hagyományos elôadássorozatát;
• a Fejér megyei csoport ismeretterjesztô elôadá-

sait;
• a Hajdú megyei csoport által 29. alkalommal

megrendezett debreceni Fizikusnapokat;
• a Békés megyei csoport Játsszunk fizikát! címû

interaktív kiállítását;
• A Csongrád megyei csoport ismeretterjesztô ren-

dezvényeit.
A továbbképzésben, szakmai ismeretterjesztésben

és az információszolgáltatásban betöltött szerepe mel-
lett a tehetséggondozás feladatait is szolgálja a Társu-
lat folyóirat-kiadási tevékenysége. A Társulat 2008-
ban kiadta a Társulat havonta megjelenô hivatalos
folyóirata, a Fizikai Szemle 58. évfolyamának számait.
A Társulat tagjainak tagsági jogon járó Fizikai Szemle
megtartotta elismert szakmai színvonalát, változatla-
nul a magyarul beszélô fizikustársadalom egyik igen
jelentôs összefogó erejének tekinthetô. A Középisko-
lai Matematikai és Fizikai Lapok kiadását 2007. január
1-jétôl a MATFUND Alapítvány vette át, de a laptulaj-
donosok egyikeként a Társulat továbbra is közremû-
ködik a lap megjelentetésében.

Az euroatlanti integráció elôsegítése szolgálatában
állt a Társulat nemzetközi tevékenysége, amellyel a
hazai fizika nemzetközi integrálódásának folyamatát
kívántuk erôsíteni. Az Európai Fizikai Társulat (EPS)
alapító tagegyesületeként a Társulat választott képvi-
selôi útján is tevékeny részt vett az EPS munkájában.

Kulturális örökség megóvása: Eötvös Loránd emlék-
tábla és síremlék koszorúzása.

A kutatás területén elért eredmények elismerésére a
Társulat 2008-ban is odaítélte tudományos díjait, ame-
lyek közül a Schmid Rezsô-díj (Gubicza Jenô ), a János-
sy Lajos-díj (Kun Ferenc ), Bródy Imre-díj (Rajta Fe-
renc ), Novobátzky Károly-díj (Takács Gábor ), Szalay
Sándor-díj (Tôkési Károly), a Felsôoktatási díj (Dávid
Gyula ) került kiadásra. A Társulat Küldöttközgyûlése a
2008. évi Prométeusz-érmet Végh Lászlónak, az Eötvös
Társulat érmét Gergely Györgynek, valamint a Társulat
Emlékplakettjét Kármán Tamásnak,Molnár Lászlónak
és Nagy Zsigmondnénak ítélte oda. Az általános és
középiskolai tanároknak adományozható Mikola Sán-
dor díjat 2008-ban Zátonyi Sándor középiskolai tanár
és Szelecz László általános iskolai tanár kapta.

Ericsson díjat kaptak 2008-ban: Csákány Antalné,
Jármezei Tamás, Nagy Anett, Orbán Edit, Piláth Ká-
roly, Sebestyén Zoltánné.

Az Alapítvány a Magyar Természettudományos Ok-
tatásért Rátz Tanár Úr Életmûdíjat Kugler Sándorné és
Vastagh György kapta.
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