
• ember és társadalom (történelem, állampolgári és

Szabó Róbert a csillagok belsejébe pillant.

jogi ismeretek, társadalomismeret, etika, filozófia stb.).
Természetesen más csoportosítás is lehet, egy mû-

veltségi területbe kerülhetne az irodalom és a történe-
lem, hiszen e két tantárgy szoros kapcsolatban van
egymással.

Azt gondolom, hogy a természettudományos neve-
lés újragondolására, nem csak önmagában, hanem a
többi mûveltségterülethez való viszonylatában is fel-
tétlenül szükség van, hiszen a magyar tanulók teljesít-
ménye a különbözõ nemzetközi összehasonlítások-
ban fokozatosan romlik.

✧
Összefoglalóan: jelen írásban két fõ megfigyelési
szempont alapján mutattam be napjaink fizikaóráinak
jellegzetességeit, ezek a gondolkodásfejlesztés és a
természettudományos megismerés. Az elemzés kap-
csán néhány jellegzetes tanulói tévképzetet vizsgál-

tam. Végül a természettudomány tanulásának lehetsé-
ges nehézségei kerültek elõ, befejezésül néhány ja-
vaslatot tettem.
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HÍREK – ESEMÉNYEK

AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT
TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉSE

2017. május 13-án az Eötvös Egyetem lágymányosi
épületében tartotta az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
tisztújító küldöttközgyûlését. Az esemény hivatalos
megkezdése elõtti hagyományos elõadást Szabó Ró-
bert, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutató-
központ tudományos igazgatóhelyettese tartotta,
Nap-típusú oszcillációk: pillantás a Nap és a csilla-
gok belsejébe címmel.

Az elõadást követõen Patkós András, a Társulat
elnöke nyitotta meg az ülést. Megállapította, hogy a

küldöttközgyûlés határozatképes, a 72 szavazati jog-
gal rendelkezõ küldöttbõl 61 megjelent.

Patkós András – elnökségének idõszakára visszate-
kintve – elmondta, hogy a Társulat társadalmi tekinté-
lye, hála tagjai koherens tevékenységének, növeke-
dett. Az ELFT igyekszik a fizika képét bemutatni a
társadalomnak. Nincs olyan, társadalmat körülvevõ
jelenség, amelyet fizika nélkül lehetne értelmezni;
fizikára, fizikatanárokra, fizikusokra szükség van. A
fizika, a fizikai törvények az emberiség kultúrájának is
nélkülözhetetlen részei. A fizikatanárok és a fizikával
foglalkozó kutatók egyetértenek abban, hogy csak
közös erõvel lehet elõrébb jutni. Három évvel ezelõtt
indították el A Fizika Mindenkié rendezvénysoroza-
tot, és azóta is minden évben, növekedõ érdeklõdés
mellett, az egész országra kiterjedõen megszervezik.
Idén 54 helyszínen kutatók, felsõoktatási intézmé-
nyekben dolgozók, tanárok – a laboratóriumoktól a
szabadtéri rendezvényekig – kapcsolatba léptek a
programokon résztvevõkkel, szórakozást és ugyanak-
kor tanulságot nyújtottak számukra. A kezdeménye-
zés az elnökség két tagja, Fábián Margit és Cserti
József nevéhez fûzõdik, akik egyre meggyõzõbben
tudnak bevonni ipari partnereket is.

Bevezették a Társulat elnökségének havonkénti
üléseit, ezeken meghatározták azokat a problémákat,
amelyekkel kapcsolatban a Társulat véleményt kívánt
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nyilvánítani. Ilyenek voltak – egyebek között – az

Patkós András elnöksége idõszakára emlékszik vissza.

A közgyûlés a 90 éves Mészáros Sándor anekdotáját hallgatja. Az Eötvös Plakettel frissen kitüntetett Moróné Tapody Éva.

OTKA intézményének az állami innovációs mechaniz-
musba történõ beolvasztása, ami a kutatás feltételei-
nek megváltoztatásával járt együtt; vagy a szakgimná-
ziumok természettudományi oktatási programjának
radikális átalakítása. A kutatást és oktatást érintõ alap-
vetõ tudománypolitikai kérdésekben, amelyekhez a
Társulat ért igazán, a résztvevõk számára lehetõvé
tették a véleménynyilvánítást. A legmagasabb szintû
állami vezetéssel folytattak párbeszédet és az ELFT
mindig közzétette az álláspontját.

A Magyar Fizikus Vándorgyûlésen a témák megvá-
lasztásával sikerült elérniük, hogy a közoktatásban
gyakorló tanárok és kutatók zsúfolt termek elõtt be-
szélhettek a fizika oktatásában és kutatásában elért
eredményeikrõl. A Vándorgyûlésben megnyilvánult a
fiatalok felé nyitás szándéka és az erre kapott pozitív
válasz. Valamennyi Lendület- és ERC-pályázat nyerte-
se képviseltette magát egy-egy elõadással. A külföl-
dön dolgozó kollégák közül is 18-an megtisztelték
részvételükkel a rendezvényt. Ezen kutatók Társulat-
hoz való vonzása a magyar tudomány létérdeke, és
ennek elõsegítésében a Vándorgyûlés példaértékû
rendezvénynek mondható.

Patkós András felköszöntette Mészáros Sándort, az
ELFT tagját 90. születésnapja alkalmából. Mészáros
Sándor vegyész- és elektromérnök, az Egyesült Izzó
(Tungsram) világhírû magyar gyárban dolgozott, to-
vábbá tanárként, oktatóként is tevékenykedett. A Vá-
kuumfizikai, -Technológiai és Alkalmazásai, valamint
a Középiskolai Oktatási Szakcsoport tagja. Az 1970-es
évek végén az általa készített berendezést használták
egyetemeken, kutatóintézetekben az elektron-diffrak-
ció demonstrációjára.

Az elnök elmondta továbbá, hogy a Társulat kom-
munikációjában is sikerrel léptek elõre, mint ahogyan
ezt a Fizikai Szemle átalakulásának lépései is mutatják.
A Fizikai Szemle folyamatos, stabil megjelenése a szer-
kesztést végzõ csapat felelõssége. 2008-ban Németh
Judittól Szatmáry Zoltán vette át a fõszerkesztõi felada-
tokat, és majd 10 éven át, egészen mostanáig a Fizikai
Szemle fõszerkesztõjeként biztosította a stabilitást.
Egyre magasabb színvonalon jelentek meg a cikkek, és

az elektronikus megjelenésnek köszönhetõen az íráso-
kat kiegészítõ videók. Szatmáry Zoltán azt kérte, hogy
egy évtized után a fõszerkesztõi munkát abbahagyhas-
sa. Szatmáry Zoltán tevékenységét a Társulat elnöksége
Eötvös Plakett adományozásával ismeri el. A Fizikai
Szemle júniusi számától kezdõdõen Lendvai János
egyetemi tanár fogja ellátni (szerkesztõi munkája mel-
lett) a fõszerkesztõi feladatokat is.

Az ELFT-nek – a Szemle mellett – az egyik legna-
gyobb hatású kommunikációs csatornáját képezik
Moróné Tapody Éva hírlevelei, amelyeknek legutóbb
a 986. száma jelent meg. A hírlevelek mûködtetésé-
nek elismeréseként Moróné Tapody Évának a Társu-
lat elnöksége Eötvös Plakettet adományoz.

A Társulat versenyei tanári, bírálói apparátust moz-
gatnak, jelentõs költségekkel járnak együtt és emiatt
idõrõl-idõre veszélybe kerülnek. Zimányi Gergely, a
kaliforniai Davis Egyetem professzora, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem egykori diákja, aki korábban
Ortvay- és Eötvös-versenyt is nyert, tavaly októberben
2,1 millió forint összegû adományt ajánlott fel az Eöt-
vös Loránd Fizikaverseny és az Ortvay Rudolf Fizikai
Feladatmegoldó Verseny támogatására. E támogatás-
nak köszönhetõen a két versenyt a Társulat 3 évig
anyagi gondok nélkül tudja mûködtetni. A Társulat
Eötvös Plakettet adományozhat többek között annak
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a személynek is, aki társadalmi munkában, vagy

Szavaz a közgyûlés, Pónya Melinda írja a jegyzõkönyvet. Pántyáné Kuzder Mária alelnök az új levezetõ elnök.

A kivetítõn a fõtitkári beszámoló, Újfalussy Balázs magyarázza.

egyéb módon rendkívüli mértékben nyújt segítséget a
Társulat célkitûzéseinek megvalósításához, így az
elnökség Zimányi Gergely adományát Eötvös Plaket-
tel ismeri el.

A Társulat kezdeményezte Marx György születésé-
nek 90. évfordulóján, 2017. május 25-én emléktábla
elhelyezését egykori lakóhelyén, a XI. kerület Lágymá-
nyosi utca 20. szám alatti ház falán. Az elnök köszöne-
tét fejezte ki, hogy az emléktábla elkészítési költségei-
nek fedezésére közel 100 személytõl 1 millió forintot
meghaladó adomány érkezett a Társulathoz. A fentiek
is mutatják, hogy a Társulatnak függetlenednie kell a
politikai szelekkel változó pályázati rendszerektõl, a
társulati tagok tarthatják fenn az ELFT mûködését.

Az Elnökség áttekintette a területi és a szakcsopor-
tok mûködését. Kemény véleményt megfogalmazó
leveleket küldtek egyes, nem az Alapszabálynak meg-
felelõen mûködõ területi csoportoknak, amelyekre
általában pozitív válaszok érkeztek:

– A Vas Megyei Területi Csoport 2016 márciusában
újjáalakult.

– A Komárom-Esztergom Megyei Csoportban is
megtörtént a tisztújítás.

– A Pest Megyei Csoport, Seres Istvánnak, a Fizi-
katanári Ankét egyik fõ szervezõjének visszajelzése
szerint újjáalakulását tervezi.

– A Zala és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cso-
portoktól is pozitív választ kaptak.

A Társulat az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságá-
nál kezdeményezte, hogy 2019-ben Eötvös Loránd
halálának centenáriumi évérõl az egész világ az
UNESCO védnökségével emlékezzen meg és 2019-et
Eötvös Loránd Évének nyilvánítsa. A Magyar Geofizi-
kusok Egyesülete, a Magyar Turista Egyesület és
egyéb társadalmi szervezetek csatlakoztak az ELFT
kezdeményezéséhez. Balog Zoltán miniszter hivatalo-
san elõterjesztette az UNESCO Végrehajtó Bizottságá-
hoz a magyar javaslatot, amelyrõl az UNESCO általá-
nos közgyûlése novemberben hozza meg – minden
valószínûség szerint pozitív – döntését. Így várhatóan
jövõ januárban megalakulhat az Eötvös Évet elõkészí-
tõ bizottság. Eötvös Loránd személye a leginkább

méltó erre a felterjesztésre: kiemelkedõ tudós, ki-
emelkedõ pedagógus és kiemelkedõ politikus.

Patkós András elnök végül megköszönte a küldött-
közgyûlés elnökség iránt tanúsított bizalmát, az el-
nökség tagjainak eddigi munkáját. Örül annak, hogy
közülük sokan folytatják a munkát, és a küldöttek
támogatását kérte ehhez. Megköszönte a leköszönõ
Kürti Jenõ és Cserti József alelnöki, Heitler Krisztina
Felügyelõ Bizottság vezetõi és Szabó István Felügyelõ
Bizottság tagként végzett munkáját. Az elnöki beszá-
moló befejezéseként pozitív, élményekben gazdag el-
nökségi periódust kívánt a következõ elnökségnek.

A küldöttközgyûlés napirendjének elfogadása után
Patkós András felkérte Pántyáné Kuzder Mária alel-
nök asszonyt, hogy vegye át a levezetõ elnöki felada-
tot. A küldöttközgyûlés elfogadta Szatmáry Zoltán, a
Fizikai Szemle fõszerkesztõje lemondását. A küldött-
közgyûlés ugyancsak egyhangúlag fogadta el, hogy
Lendvai János a Fizikai Szemle szerkesztõi és fõszer-
kesztõi feladatkörét egy személyben lássa el.

Ezután a fõtitkári beszámolóra és az ELFT 2016. évi
költségvetésének, 2017. évi költségtervének és köz-
hasznúsági jelentésének ismertetésére került sor Újfa-
lussy Balázs fõtitkár elõadásában. A fõtitkár elmond-
ta, hogy a közhasznú tevékenység négy alapcél köré
szervezõdik.
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A tudományos tevékenység és kutatás területén a

Theisz György a Felügyelõ Bizottság jelentésével.

Lévai Péter a Jelölõbizottság javaslatát ismerteti.

tudományos eredmények közzétételének, azok meg-
vitatásának színteret adó tudományos konferenciák,
iskolák, elõadóülések, valamint más tudományos ren-
dezvények szervezése és lebonyolítása a Társulat fel-
adata. Így került megrendezésre például a Sugárvé-
delmi Továbbképzõ Tanfolyam (202 fõ részvételével),
a Statisztikus Fizikai Nap, a Fizikus Doktoranduszok
Országos Konferenciája (DOFFI, 32 fõ), a Részecskefi-
zikai Szeminárium, a STINT svéd–magyar együttmû-
ködési workshop (38 fõ). Ide sorolhatók a területi és
szakcsoportok által szervezett elõadások, bemutatók,
kiállítások is, mint például: Egy Kis Esti Fizika, Kuta-
tók Éjszakája, Szkeptikus Konferencia, Fizikus Na-
pok. Kiemelkedõ rendezvény volt a Magyar Fizikus
Vándorgyûlés, amelyet Szegeden, 2016. augusztus
24–27-ig szervezett meg a Társulat 318 résztvevõvel.
Az eseményen 19 felsõoktatási és kutató intézet, 26
általános és középiskola, 13 külföldi intézmény képvi-
seltette magát. 22 szekcióban 106 elõadásra és 120
poszter bemutatására került sor.

A szakmai folyóiratok, kulturális örökség megóvá-
sa területén: a Társulat havonta megjelenõ hivatalos
folyóirata, a Fizikai Szemle 2016-ban a 66. évfolyamá-
ba lépett. Fõként modernizálás céljából, és nem anya-
gi okok miatt, egyúttal elindult az elektronikus kiadás
és megújult a honlap. A Középiskolai Matematikai és
Fizikai Lapok társtulajdonosaként az ELFT részt vesz
a folyóirat megjelentetésében. Kulturális örökségünk
megóvása érdekében az ELFT rendszeresen koszorúz-
za fizikus nagyjaink síremlékeit.

A tehetséggondozás, képességfejlesztés, ismeretter-
jesztés területén: a Társulat a képességfejlesztés szol-
gálatában versenyeken kínál felmérési lehetõséget. A
2016-ban szervezett és lebonyolított, egyes esetekben
több száz fõt is megmozgató versenyek száma változat-
lanul meghaladja a húszat. Ezek között számos olyan is
van, amely hosszabb idõ óta, évente rendszeresen
kerül megrendezésre. Így a Társulat 2016-ban is meg-
rendezte országos jellegû fizikaversenyeit: Eötvös-ver-
seny, Ortvay-verseny, Mikola-verseny, Öveges-verseny
és Szilárd Leó fizikaverseny. Ezeken kívül számos helyi
fizikaversenyt is szervezett, illetve támogatott. A Társu-
lat szervezte meg a résztvevõk kiválasztását és felkészí-
tését az évenkénti Nemzetközi Fizikai Diákolimpiára. A
Társulat Tehetségpontja alkalomszerûen, önkéntes
alapon újra mûködik. A Társulat 20 kárpátaljai diák
látogatását támogatta a Leövey-laborban. Ismét nagy
siker volt a Fizika Mindenkié rendezvény.

A köznevelés, tanártovábbképzés területén a tovább-
képzések a Társulat oktatási szakcsoportjai, valamint
területi csoportjai szervezésében folytak. Az oktatási
szakcsoport 2016-ban is megrendezte az akkreditált
továbbképzésként elismert Fizikatanári Ankét és Esz-
közbemutatót, amelyet ezúttal Nyíregyházán tartottak
meg. Az ELFT kiemelt fontosságú feladatának tekinti a
fizika, és általában a természettudományok közoktatás-
ban betöltött szerepével való foglalkozást. A Társulat
megfogalmazta és nyilvánosságra hozta kritikáját a pá-
lyázati rendszerrel kapcsolatban. Álláspontot dolgozott

ki a szakirányú középfokú képzés rendszerérõl, ame-
lyet egy vitaülés követett november 19-én. 2016-ban
megszervezték a Science on Stage nemzetközi fesztivál
elõválogató versenyét, Debrecenben. A verseny, ame-
lyen 40 tanár vehet részt, 2017-ben Debrecenben lesz.
A tanároknak myDAQ pályázatot hirdettek. Az Erics-
son-díjjal, valamint a Rátz Tanár Úr Életmûdíjjal jutal-
mazott fizikatanárok kiválasztását a Társulat ezzel fog-
lalkozó díjbizottsága végezte. A 10 év óta rendszeres
CERN-látogatást 2016-ban anyagi problémák miatt nem
tudták megszervezni, helyébe a Wigner Fizikai Kutató-
központ lépett.

A fõtitkári beszámoló után Theisz György ismertette
a Felügyelõ Bizottság jelentését. Kiemelte, hogy az
ELFT pozitív egyenleggel tudta zárni a tavalyi évet, és
nõtt az SZJA 1%-os felajánlásokból származó bevétel.
A Felügyelõ Bizottság elfogadta mind az ügyvezetés
pénzügyi, mind a könyvelõ számviteli beszámolóját.
A Felügyelõ Bizottság a 2016. évrõl szóló fõtitkári
beszámoló és a 2017. évi költségvetés elfogadását ja-
vasolta a Küldöttközgyûlésnek.

A Felügyelõ Bizottság jelentése után Pántyáné Kuz-
der Mária levezetõ elnök ismertette az Elnökség társu-
lati kitüntetésekre vonatkozó javaslatait, majd hozzá-
szólásokra került sor, amit követõen a küldöttközgyû-
lés nyílt szavazásokkal egyhangúlag elfogadta az El-
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nökség pénzügyi és szakmai beszámolóját, a közhasz-

Sólyom Jenõ, aki egy évtized után újra elnök.

Benedict Mihály szerint legfõbb tette a társulati logó terveztetése. �

núsági jelentést, a 2017. évi költségtervet, valamint a
Felügyelõ Bizottság jelentését. A szavazás után a leve-
zetõ elnök bejelentette, hogy az Elnökség visszaadta
megbízatását a Közgyûlésnek, majd Lévai Péter ismer-
tette a Jelölõbizottság elõterjesztését a megválasztan-
dó új tisztségviselõkre. Az ismertetés után hozzászó-
lás és helyszíni jelölés nem volt, így a küldöttek titkos
szavazása következett a Társulat díjairól és az új tiszt-
ségviselõkrõl.

A szavazási szünet után Patkós András elnök és Új-
falussy Balázs fõtitkár adta át a Társulati kitünteté-
seket és tudományos díjakat. (A díjazottakról lásd kü-
lön írásunkat! )

A díjak átadása után, a Szavazatszámláló Bizottság
nevében, Csordás András hirdette ki a tisztújító kül-
döttközgyûlésnek az elnökség tagjairól döntõ titkos
szavazásának eredményét. Eszerint az ELFT új vezeté-
se a következõ:

Elnök: Sólyom Jenõ.
Fõtitkár: Groma István.
Alelnök: Pántyáné Kuzder Mária.
Elnökségi tagok: Fábián Margit, Fülöp Zsolt, Mol-

nár László, Oláh Éva, Osvay Károly, Sükösd Csaba és
Újfalussy Balázs.

A Felügyelõ Bizottság tagjai: Deme Ilona, Fülöp
Csilla, Heitler Krisztina, Lábár János és Theisz
György.

Ezután az újonnan megválasztott elnök, Sólyom Jenõ
megköszönte az elõzõ elnökség, kiemelten Patkós
András leköszönõ elnök és Újfalussy Balázs leköszönõ
fõtitkár munkáját, a küldöttközgyûlésnek pedig a bizal-

mat. Emlékeztetett, hogy korábban már volt a Társulat
elnöke, alelnöke. A Társulat sorsát szívén fogja viselni.
A Társulatban a tanárok és a kutatók egyensúlyának
megtalálására fog törekedni. Akadémiai osztályelnök-
ként látta, hogy a fiatal kutatók inkább a Magyar Tudo-
mányos Akadémia felé orientálódnak. Korábban már
volt egy kezdeményezés, hogy az MTA és az ELFT kös-
sön egy, a viszonyukat szabályozó szerzõdést, amely
tartalmazná az együttmûködésük leírását. Új társulati
elnökként az új akadémiai osztályelnök bevonásával
szeretne a Társulat segítségére lenni – a jogi akadályo-
kat leküzdve – e szerzõdés megkötésében.

Az elnök végül megköszönte a jelenlevõk Közgyû-
lésen való megjelenését, a Bizottságok munkáját és
bezárta az ülést.

AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT 2017. ÉVI
KITÜNTETÉSEI ÉS TUDOMÁNYOS DÍJAI

Az ELFT 2017. május 23-án megtartott küldöttközgyû-
lésén Patkós András elnök és Újfalussy Balázs fõtit-
kár adta át a társulat 2017. évi kitüntetéseit.

ELFT Érem kitüntetést kapott Benedict Mihály, a
Szegedi Tudományegyetem professzora. Az indoklás
kiemeli, hogy Benedict Mihály nemzetközileg elismert
eredményeket ért el a fény és atomi rendszerek köl-
csönhatásának kutatásában, az atomi rendszerek Wig-
ner-függvényeinek tulajdonságaira vonatkozóan és
molekularezgések koherens állapotainak tárgyalásá-
ban. Az általa indított optikai és lézeres témakör sike-
rességét jelzi, hogy az irányításával felnõtt generáció
több tagja ma az ELI lézerközpont elméleti stábjában
dolgozik. A 2000-es évek második felétõl kezdve je-
lentõs szerepe volt a tanszékén a spintronikai kvan-
tumeszközök lehetõségeit vizsgáló kutatásokban.
Munkái közül kiemelendõ a koherens reflexióra vo-
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natkozó két fontos Physical Review A cikk (összesen

Kármán Tamás és Benedict Mihály a díjukhoz tartozó éremmel. Asbóth János Károly Gombás Pál-díjat vehetett át.

Balázsi Katalin Gyulai Zoltán-díjához Kamarás Katalin gratulál. Juhász Zoltán, a friss Szalay Sándor-díjas.

körülbelül 175 független idézet). Hasonlóan nagy
visszhangot kapott a spinmanipulációra vonatkozó,
már a tanítványaival együtt közölt két Physical Review
B közlemény (összesen körülbelül 200 független idé-
zet). Társszerzõje az Institute of Physics (IOP) által
kiadott Superradiance címû könyvnek. 1999 óta tagja
az MTA Fizikai Osztályához tartozó Lézerfizikai Tudo-
mányos Bizottságnak, amelynek titkára, illetve alelnö-
ke is volt két cikluson át.

Prométheusz-díjban részesült Kármán Tamás a fi-
zikai mûveltség országos hatású terjesztésében a Fizi-
kai Szemle alkotó mûszaki szerkesztõjeként végzett,
negyedszázadnál hosszabb, egyenletesen magas szín-
vonalú munkájáért. Kármán Tamás fizikust 1992-ben
Marx György fõszerkesztõ vonta be a Fizikai Szemle
technikai munkálataiba, elõbb tördelõként, majd
mindmáig alkotó mûszaki szerkesztõként dolgozik. A
Fizikai Szemle jelen, 750-ik számával bezáróan több,
mint 300 Kármán Tamás „kezenyomát” hordja. A Fizi-
kai Szemle színes változatának elkészítésével megte-
remtette az elektronikus újsággá alakulás feltételét.

Az ELFT tiszteletbeli tagjává választotta Zejun Din-
get, a Kínai Tudomány és Technológiai Egyetem Fizi-
kai Intézetének professzorát, korábbi igazgatóját,
számos nemzetközi szakmai szervezet és bizottság

tagját. Zejun Ding kimagasló eredményeket ért el a
felületfizika több területén, továbbá a nanoszerkeze-
tekben lejátszódó transzportfolyamatok tanulmányo-
zásában. 210 publikációját 2000-nél többször idézték.
Magyar kapcsolatai az az MTA ATOMKI-val 1990-es
évek óta vannak, amikor Tõkési Károllyal kezdtek
együttmûködést töltött részecskék és szilárd testek
kölcsönhatásának vizsgálatára. Azóta sok magyar ku-
tatócsoporttal alakított ki együttmûködést, intézeté-
ben számos magyar diákot és kutatót fogadott. A
megválasztott tiszteletbeli tag a Társulat valamelyik
rendezvényén székfoglaló elõadást tart majd, ekkor
veszi át a tiszteletbeli tagságról szóló oklevelet és
tiszteletbeli tagsága ekkor válik hatályossá.

Az ELFT Díjbizottsága a hozzájuk beérkezett 11
ajánlott személy közül 6 fõnek ítélte oda a 2017. évi
tudományos díjakat a „PhD fokozat után, MTA doktori
cím elõtt” kategóriában:

Asbóth János Károlynak, az MTA Wigner Fizikai
Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézete
tudományos fõmunkatársának, a Gombás Pál-díjat
adományozott. Asbóth János kiemelkedõ eredménye-
ket ért el a topologikus szigetelõk elméletében,
amelynek formalizmusát sikeresen terjesztette ki a
periodikusan gerjesztett kvantummechanikai rács-
rendszerekre.
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Balázsi Katalinnak, az MTA Energiatudományi

Maák Pál az ELFT Budó Ágoston-díját kapta. Török János Jánossy Lajos-díjban részesült.

A Fizikai Szemle nívódíjasa: Radnai Gyula.
A díjátadók: Kamarás Katalin, a Díjbizottság elnöke, Lendvai János
fõszerkesztõ, Patkós András elnök és Újfalussy Balázs fõtitkár.

Kutatóközpont Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi
Intézete tudományos fõmunkatársának új, kerámia
alapú nanokompozit anyagok fejlesztéséért és vizsgá-
latáért a Gyulai Zoltán-díjat adományozott.

Juhász Zoltánnak, az MTA ATOMKI Atom- és Mo-
lekulafizikai Osztálya tudományos fõmunkatársának,
az Atomi Ütközések Laboratórium vezetõjének a Sza-
lay Sándor-díjat adományozott. Juhász Zoltán több
sikeres kutatási irányvonal hazai képviselõje, ame-
lyek közül kiemelkedik az „Ionok dinamikája mik-
roszkopikus szerkezetekben”, valamint az „Ion-mole-
kula kölcsönhatások vizsgálata”. Legfrissebb egyszer-
zõs, a Physical Review A folyóiratban megjelent mun-
kájában statisztikus termodinamikai modell segítsé-
gével magyarázta meg a negatív- és pozitívion-kép-
zõdést, valamint az elektronemissziót molekulaion-
atom ütközésekben.

Maák Pálnak, a BME TTK Atomfizikai Tanszék
egyetemi docensének az akuszto-optikai eszközök és
alkalmazásaik kutatása terén elért nemzetközi szintû
eredményeiért a Budó Ágoston-díjat adományozott. A
Maák Pál által kifejlesztett akuszto-optikai pásztázó
elrendezés az alapja annak a 3D kétfoton-fluoreszcen-
cia mikroszkópnak, amely magyar ipari termékként
(Femtonics Kft.) világviszonylatban sikeres, és több

változata világszerte hozzájárul az idegtudomány és
más biotechnológiai ágazatok fejlõdéséhez.

Oroszlány Lászlónak, az ELTE Komplex Rendsze-
rek Fizikája Tanszék egyetemi adjunktusának, a kétdi-
menziós mezoszkopikus és nanorendszerek, valamint
a felületi mágnesség elméleti kutatása terén kifejtett
tevékenységéért a Novobátzky Károly-díjat adomá-
nyozott.

Török Jánosnak, a BME TTK Elméleti Fizika Tan-
szék egyetemi docensének, aki a számítógépes fizika
különbözõ alkalmazásainak több témakörében (szem-
csés anyagok nyírási mechanizmusa, szociális rend-
szerek modellezése) jelentõs nemzetközi visszhangot
kiváltó eredményeket ért el, a Jánossy Lajos-díjat ado-
mányozott.

A tudományos díjakat Kamarás Katalin, a Díjbi-
zottság elnöke, Patkós András elnök és Újfalussy Ba-
lázs fõtitkár adta át.

A Fizikai Szemle Szerkesztõbizottsága a 2016. évi
Marx György Fizikai Szemle nívódíjat Radnai Gyulá-
nak ítélte a Centenáriumi megemlékezések, 2016
címû cikksorozat megírásáért. A díjat Lendvai János
fõszerkesztõ, Patkós András elnök és Újfalussy Balázs
fõtitkár adta át.

Gratulálunk a díjazottaknak.
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