
Az Eötvös Társulat kitüntetései és díjai – felhívás javaslattételre

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat az alábbi tudományos,

illetve felsõoktatási díjakat adományozhatja:

„a fizika felsõfokú (egye-

temi és fõiskolai) oktatásában és a tanárképzésben sok évti-

zedes, kiemelkedõ alkotó- és nevelõmunkáért”;

„a sugárfizika és a környezettudomány

területén hosszú idõn át végzett, magas színvonalú mun-

kásságért, nemzetközi érdeklõdést kiváltó eredmé-

nyekért”;

„Magas színvonalú elvi

megfontolásokkal a fizika alkalmazásai terü-

letén hosszú idõn át végzett színvonalas

munkásságért, nemzetközi érdeklõdést ki-

váltó eredményekért”;

„az alapvetõ jelen-

ségek kísérleti vizsgálatában, továbbá

azokon alapuló technikai eszközök nagy

eredetiségû fejlesztésében hosszú idõn át

végzett, magas színvonalú munkásságért,

nemzetközi érdeklõdést kiváltó eredmé-

nyekért”;

„az optika és a mo-

lekulafizika területén, elsõsorban kísérleti

vizsgálatokban elért, jelentõs nemzetközi

visszhangot kiváltó, kiemelkedõ ered-

ményért”;

„a csillagá-

szatban, valamint bolygónkkal és

annak kozmikus környezetével

foglalkozó fizikai kutatások te-

rületén elért, jelentõs nemzet-

közi visszhangot kiváltó, ki-

emelkedõ eredményért”;

„a kvan-

tumelmélet atom- és mole-

kulafizikai alkalmazásában,

továbbá a statisztikus fiziká-

ban végzett elméleti kutatásokkal elért, jelentõs nemzetközi

visszhangot kiváltó, kiemelkedõ eredményért”;

„a szilárdtestek és a kondenzált anyag

fizikájának kísérleti módszerekkel történõ kutatásában elért,

jelentõs nemzetközi visszhangot kiváltó, kiemelkedõ ered-

ményért”;

„a nagyenergiás fizika (kozmikus sugár-

zás, részecskefizika és nehézion-fizika) kísérleti kutatása és a

kísérleti eredmények fenomenologikus értelmezése terüle-

tén elért, jelentõs nemzetközi visszhangot kiváltó, kiemel-

kedõ eredményért”;

„az elméleti fizikai kutatásokban

elért, jelentõs nemzetközi visszhangot kiváltó, kiemelkedõ

eredményért”;

„az anyag molekuláris szintû szerke-

zetét felderítõ, jelentõs nemzetközi visszhangot kiváltó, ki-

emelkedõ eredményért”;

„az atom- és atommagfizikában, illet-

ve ezek interdiszciplináris alkalmazási területén elért, jelen-

tõs nemzetközi figyelmet kiváltó, kiemelkedõ eredményért”;

„a lumineszcencia- és félvezetõ-kuta-

tásokban elért, jelentõs nemzetközi visszhangot kiváltó, ki-

emelkedõ eredményért”.
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Az ELFT Díjbizottsága jelöléseket, illetve pályázatokat vár a

Társulat 2018. évi kitüntetõ érmeire, valamint felsõoktatási

és tudományos díjaira. Kérjük a Társulat szakcsoportjait, te-

rületi csoportjait és valamennyi tagunkat, hogy a kitüntetés-

re érdemes kollégákat és tudományos eredményeiket bemu-

tató javaslataikat legkésõbb szíves-

kedjenek eljuttatni a Társulat titkárságára (1092 Budapest,

Ráday utca 18. fszt. 3., ). A tudományos díjakat a

kutatók saját kezdeményezésükre is megpályáz-

hatják.

A társulati díjakra a jelölések/pályázatok

benyújtására szolgáló adatlapok letölt-

hetõk az ELFT honlapjának díjszekciójá-

ból ( ),

ahol egyben az elbírálási eljárás rész-

leteire vonatkozó ismertetés is meg-

található. Kérjük, hogy a jelölések

megfogalmazásában vegyék fi-

gyelembe az ismertetõ információit.

Az ismertetés minden díjat hozzá-

kapcsol legalább egy szakcsoport ku-

tatási területéhez, amely szakcsoport

ajánlásának beszerzése ajánlatos, de

nem kötelezõ. A tudományos díjak el-

nyerésének nem elõfeltétele a társulati

tagság.

A mellékletek nagy részének ele-

gendõ a nyilvános (speciális esetben a

Díjbizottság tagjaira korlátozott) adat-

bázisokból történõ elérhetõségének

megadása.

A társulati kitüntetéseket, valamint

a tudományos és felsõoktatási díja-

kat az Eötvös Társulat 2018 máju-

sában tartandó Küldöttközgyû-

lésének keretében ünnepélye-

sen osztjuk ki.

adományozható a

Társulat azon tagjának, aki a fizika területén hosszú idõn

keresztül folytatott kutatási, alkalmazási vagy oktatási te-

vékenységet, valamint az Eötvös Társulatban kifejtett mun-

kásságával kiemelkedõen hozzájárult a fizika hazai fejlõdé-

séhez.

mel – „A fizikai gondolkodás ter-

jesztéséért” – tüntethetõ ki az, aki a fizikai mûveltség terjesz-

téséhez országos hatással hozzájárult.

elnevezésû emléktárgy adományozható

annak a társulati tagnak, aki hosszú idõn keresztül aktív társa-

dalmi munkával járul hozzá a Társulat egészének vagy vala-

melyik csoportjának, szakcsoportjának eredményes mûkö-

déséhez; olyan személynek, aki társadalmi munkában vagy

egyéb módon rendkívüli mértékben nyújt segítséget a Tár-

sulat célkitûzéseinek megvalósításához; neves külföldi ven-

dégnek a Társulat valamely rendezvényén tartott elõadása

alkalmából.

A két éremre a Társulat Elnöksége tesz javaslatot a Kül-

döttközgyûlés felé, a plakettekrõl az Elnökség dönt és arról a

Küldöttközgyûlést tájékoztatja.
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