
A zsûri két elsô, három második és három harmadik

Szabó Gábor elsô helyezettnek és tanárának, Ágoston Máriának gratulál
Csákány Antalné, az ELFT Általános Iskolai Szakcsoportjának elnöke.

díjat adott ki. A díjazott versenyzôk Magyar Bálint minisz-
ter által aláírt oklevelet vihettek haza.

A két elsô díjas versenyzô 15–15 ezer forint értékben,
a három második díjas versenyzôk 9–9 ezer forint érték-
ben, a három harmadik díjas versenyzôk 7–7 ezer forint
értékben, és több dicséretben részesült versenyzô 5–5
ezer forint értékben kapott folyóirat elôfizetéseket (PC
World, Természet Világa, Élet és Tudomány, KöMaL ),
CD-ket, könyveket. Hasonló jutalomban részesültek a
díjazott versenyzôket felkészítô tanárok is.

Gyôr-Moson-Sopron megye Közgyûlése, Gyôr Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Gyôr-Moson-Sopron
Megyei Pedagógiai Intézet, a Kazinczy Ferenc Gimnázi-
um, a Czuczor Gergely Gimnázium, az Apáczai Kiadó és
a Halászi Takarékszövetkezet különdíjakat adományozott
a kiemelkedô eredményeket elért versenyzôknek, illetve
a felkészítô tanáraiknak. Németh Judit akadémikus, a
határainkon túlról érkezett legjobb eredményt elért lányt
és fiút jutalmazta.

Minden résztvevô ajándékcsomagot kapott, benne
természettudományokkal, számítástechnikával foglalkozó
folyóiratokkal és a megyét bemutató idegenforgalmi ki-
adványokkal.

TÁRSULATI ÉLET

AZ ELFT 2005. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉSE

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2005. június 25-én 10
órakor az ELTE Fizikai ép. 083. sz. elôadótermében tar-
totta meg idei Küldöttközgyûlését, amelyen az elnökségi
tagokon kívül részt vettek a Társulat további tisztségvise-
lôi és tagjai, valamint meghívottak.

A meghirdetett napirend megkezdése elôtt Szabó Gá-
bor fôtitkár tartott elôadást a Fizika 2005 Évének ese-
ményeirôl. Ezeken a rendezvényeken országszerte ak-
tívan részt vettek tagjaink, sôt egyesületen kívüliek is,
akik fontosnak tartják a természettudományok népsze-
rûsítését. Az egyes helyszíneken lezajlott eseményekrôl
a szervezôk filmbemutatókat tartottak a közgyûlés szü-
netében.

A napirend szerint a Társulat elnöke, Dörnyeiné Né-
meth Judit köszöntötte a megjelenteket, és megnyitotta
a Küldöttközgyûlést, megállapítva annak határozatké-
pességét a 48 fô szavazati joggal bíró tag jelenléte foly-
tán. Ismertette az elmúlt év eseményeit, majd megkö-
szönte a Társulat vezetôségének és minden, a Társulat
munkájában résztvevônek az együttmûködést. Külön
kiemelte a Fénystaféta szervezését. Köszönetet mondott
Härtlein Károlynak és Nyerges Gyulának, hogy a Fizika
Éve eseménynaptárát elkészítették. A Csodák Palotájá -
nak igazgatóját, Egyed László t és lelkes gárdáját is kö-
szönettel illette. Köszönet jár a MAFIHE vezetôségének
is, a Fizika Éve eseménysorozatának szervezésében
nyújtott aktív részvételért. A MAFIHE egy rajzpályázat

meghirdetésére készül, melynek tervezett címe: Hol jó a
fizika? vagy Mi lenne, ha nem lenne?. Köszönetet mon-
dott a vidéki és budapesti rendezvények szervezôinek,
mert a Fizika Éve kapcsán megrendezett rendezvények
hasznosak voltak a fizika népszerûsítése céljából. A
2004. évben Szombathelyen megrendezett Fizikus Ván-
dorgyûlés elsôsorban a fizikus kollégák összejövetele. A
Vándorgyûlés rendezôi Nagy Dénes Lajos és Horváth
Ákos voltak. Az utolsó napon angol nyelvû elôadások
voltak, melyet az Osztrák Fizikai Társulattal közösen
rendeztünk, és részt vettek rajta a szomszédos országok
Fizikai Társulatának képviselôi is. Köszönet jár minden
kollégának, aki országos és területi versenyt rendez,
valamint valamennyi tanárnak, hogy diákjait segítette a
versenyre való felkészülésben. Köszönetét fejezte ki a
KFKI Informatika Csoportjának, név szerint Szalay Ka-
talinnak, aki az aktuális eseményeket, illetve híranya-
gokat késedelem nélkül a Társulat honlapján elhelyezi.
Nem utolsó sorban köszönetet kell mondani Nagy Zsig-
mondné ügyvezetô titkárnak, aki napi munkája mellett
pályázatok figyelésével, illetve elkészítésével elôsegítet-
te a Társulat mûködéséhez szükséges források biztosítá-
sát, valamint megköszönte a titkárság dolgozóinak
munkáját. Megköszönte Szabó Gábor fôtitkárnak az el-
múlt két évben a Társulat érdekében kifejtett munkáját,
aki kapcsolatai révén anyagi támogatás megszerzése te-
rén is eredményes munkát végzett.
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Ezt követôen Szabó Gábor fôtitkár ismertette a Társu-
lat közhasznúsági jelentését, valamint a 2005. évi költség-
vetést. (Ezek az anyagok a Társulat honlapján is olvasha-
tók.) Woynarovich Ferenc, a Felügyelôbizottság elnöke a
küldöttek elé terjesztette jelentését, mely szerint a bizott-
ság a fenti dokumentumokat átvizsgálta és szabályosnak
találta. A közhasznúsági jelentést és a 2005. évi költség-
vetést a közgyûlés vita után, valamint a Felügyelôbizott-
ság jelentését egyhangúlag elfogadta.

Ezután Németh Judit elnök átadta a 2005. évi társulati
és tudományos díjakat:
HÄRTLEIN KÁROLY – Fizikai gondolkodás terjesztéséért díj
NAGY ANETT, PAPP KATALIN és MOLNÁR MIKLÓS – Marx

György Fizikai Szemle Nívódíj
KANYÁR BÉLA – Felsôoktatási díj
TÓTH IMRE – Detre László-díj
HORVÁTH ÁKOS – Jánossy Lajos-díj
LEGEZA ÔRS – Gombás Pál-díj
BORTEL GÁBOR – Schmid Rezsô-díj
KOVÁCS TAMÁS – Novobátzky Károly-díj

Ezt követôen a tisztújítást levezetô Jelölôbizottság kezd-
te meg munkáját Papp György vezetésével, aki bejelentet-
te, hogy több tisztségviselô megválik, illetve lemond tiszt-
ségérôl, ezért rendkívüli tisztségválasztást kell tartani. A
2003-ban megválasztott további tisztségviselôk a munkát

a 2007. évi tisztújító Küldöttközgyûlésig vállalják, ameny-
nyiben a küldöttek megbízatásukat megerôsítik.

Miután a küldöttek elfogadták a megújítandó, illetve
megüresedô tisztségekre javasolt személyek – elnökjelölt:
Patkós András, fôtitkárjelölt: Kovách Ádám, alelnökjelölt:
Sükösd Csaba, Fizikai Szemle fôszerkesztôjelöltje: Dör-
nyeiné Németh Judit és Horváth Dezsô – listáját, a szava-
zás lefolyt. A Szavazatszámláló bizottság elnöke, Theisz
György ismertette az ELFT megválasztott tisztségviselôit:

Elnök: Patkós András
Fôtitkár: Kovách Ádám
Alelnökök: Lux Iván, Papp Katalin és Sükösd Csaba
Fôtitkárhelyettesek: Härtlein Károly, Kotek László,

Mester András és Ujvári Sándor.
Fizikai Szemle fôszerkesztô: Dörnyeiné Németh Judit
Felügyelô Bizottság: Woynarovich Ferenc, Juhász

Nándor, Kopcsa József, Sulik Béla és Zsúdel László.
Patkós András megválasztott elnök megköszönte a

bizalmat saját maga és az Elnökség nevében. Az Elnök-
ségnek eddig is tagja volt, és bízik abban, hogy egy jól
mûködô csapatban – a Titkársággal együttmûködve – az
elkövetkezô két évben eredményes munkát fognak vé-
gezni. Befejezésként megkérte a küldötteket, hogy a kö-
vetkezô évi Közgyûlést 2006. május 27-re jegyezzék elô
naptárukban.

AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. 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, többször módosított
1991. évi XVIII. törvény, valamint a számviteli beszámo-
lással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvve-
zetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 219/1999
(XII.30) korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell el-
járnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogsza-
bályok elôírásainak figyelembe vételével készült.

I. rész – Gazdálkodási és
számviteli beszámoló

Mérleg és eredménykimutatás

A Társulat 2004. évi gazdálkodásáról számot adó mérle-
get a jelen közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete tartal-
mazza. A 2. sz. mellékletként csatolt eredménykimutatás
szerint a tárgyévben 984 eFt eredmény keletkezett.

Költségvetési támogatás és felhasználása

Közvetlen költségvetési támogatást 2004. évben nem
kaptunk, csak pályázati úton nyertünk el támogatást (ez
az eredménykimutatásban szerepel). A személyi jövede-
lemadó 1%-ának a Társulat céljaira történt felajánlásából
a tárgyévben 900 eFt bevétel 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 felhasználását il-
letôen csak a mérleg forrásoldalának elemzésére szorítkoz-
hatunk. A Társulat vagyonát tôkéje testesíti meg, amely az
induló tôkébôl és az eredménybôl tevôdik össze. A tôke-
változás csökkent, értéke jelenleg −3059 eFt. Így a Társulat
saját tôkéjének jelenlegi, a mérleg szerint számított értéke
5506 eFt, szemben a megelôzô év 4522 eFt tôkeértékével.

Cél szerinti juttatások

A Társulat valamennyi tagja – a fennálló tagsági viszony
alapján – a tagok számára nyújtott, cél szerinti juttatás-
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ként kapta meg a Társulat hivatalos folyóirata, a Fizikai
Szemle 2004-ben megjelentetett évfolyamának számait.

Kiemelt támogatások

A Társulat 2004-ben cél szerinti, a Khtv. 26. § c.) pontjá-
nak hatálya alá esô feladatainak megoldásához az alábbi
támogatásokban részesült (a Khtv. 19. § (3) bek. e) pont-
jában megadott forrásokra szorítkozva, ezer Ft-ban):

• Központi költségvetési szervtôl 0 eFt
• Elkülönített állami pénzalapoktól 0 eFt
• Helyi önkormányzatoktól 440 eFt
• Kisebbségi területi önkormányzatoktól 0 eFt
• Települési önkormányzatok társulásától 0 eFt
• Egészségbiztosítási önkormányzattól 0 eFt

A fenti összesítés magában foglalja a megadott forráshe-
lyek alsóbb szervei által nyújtott támogatásokat is.

Vezetô tisztségviselôknek nyújtott juttatások

A Társulat vezetô tisztségviselôi ezen a címen 2004-ben
semmilyen különjuttatásban nem részesültek.

II. rész – Tartalmi beszámoló
a közhasznú tevékenységrôl

A közhasznú szervezetként való elismerésrôl szóló, a
jelentés bevezetésében idézett bírósági végzés indokolá-
sában foglaltak szerint a Társulat cél szerinti tevékenysé-
ge keretében a Khtv. 26. § c) pontjában felsoroltak közül
az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
(3) tudományos tevékenység, kutatás
(4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-

jesztés;
(5) kulturális tevékenység;
(6) kulturális örökség megóvása;

(19) euroatlanti integráció elôsegítése.
A tudományos tevékenység és kutatás területén a tudo-

mányos eredmények közzétételének, azok megvitatásá-
nak színteret adó tudományos konferenciák, iskolák,
elôadóülések, valamint más tudományos rendezvények
szervezését és lebonyolítását emeljük ki.

A 2004. év legjelentôsebb szakmai eseménye a nem-
zetközi részvétellel 2004. augusztus 24–27. között Szom-
bathelyen megrendezett Fizikus Vándorgyûlés volt. A
rendezvényen részt vettek a szomszédos országok Fizikai
Társulatainak képviselôi.

Szintén nemzetközi részvétellel szervezett konferencia
volt a Debrecenben, 2004. július 4–8. között megrendezett
ESS-2004 IUVSTA Workshop (Electron Scattering in Solids
– From Fundamental Concepts to Practical Applications ).

A hazai részvétellel megtartott és a Társulat, illetve
szakcsoportjai által rendezett tudományos, szakmai to-
vábbképzési célú és egyéb rendezvények közül meg kí-
vánjuk említeni az alábbiakat:

• Az Anyagtudományi Szakcsoport Ôszi iskolája,
Tata, 2004. szeptember 20–23.

• A Sugárvédelmi Szakcsoport XXIX. Sugárvédelmi to-
vábbképzô tanfolyama, Balatonkenese, 2004. május. 4–6.

• Az Atom-, Molekulafizikai és Kvantumelektronikai
Szakcsoport megtartotta 2004. évi Lézerteá it.

• A Statisztikus Fizikai Szakcsoport a Mátrában tartot-
ta meg szokásos évi rendezvényét.

Több szakcsoport – így például a Vákuumfizikai, a
Részecskefizikai, és a Termodinamikai Szakcsoport –
havi rendszerességgel tart szemináriumokat. Szükséges-
nek tartjuk kiemelni, hogy a szakcsoportok által rendsze-
resen tartott szemináriumok, elôadóülések a szakmai
közélet értékes fórumai.

A Társulat szakcsoportjai és területi csoportjai a külön
említetteken kívül – önállóan, vagy a fizika területén mû-
ködô kutatóhelyekkel közösen, egyedi jelleggel vagy
rendszeres idôközönként – számos alkalommal rendez-
tek szakmai jellegû összejöveteleket, elôadóüléseket,
tudományos elôadásokat, szervezték tagjaik részvételét
külföldi szakmai konferenciákon.
A kutatás területén elért eredmények elismerésére a Tár-
sulat 2004-ben is odaítélte tudományos díjait (Szalay Sán-
dor-díj: Gulyás László, Novobátzky Károly-díj: Daruka
István, Gombás Pál-díj: Kiss Tamás, Selényi Pál-díj: Fülöp
Zsolt, Budó Ágoston-díj: Horváth Gábor, Bozóky László-
díj: Koblinger László ).

Az Eötvös-érmet Berkes József, a Prométheusz-érmet
Krassói Kornélia kapta. A Fizikai Szemle Nívódíjában
Bíró László részesült.

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesz-
tés területén végzett szerteágazó munka zöme a Társulat
oktatási szakcsoportjai, valamint területi csoportjai szer-
vezésében folyt. A fizikatanári közösség számára mód-
szertani segítséget, a tapasztalatcsere és szakmai tovább-
képzés lehetôségét kínálták a két oktatási szakcsoport
által 2004-ben megrendezett, elismert továbbképzésként
is akkreditált fizikatanári ankétok, így

• A 47. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét és
Eszközkiállítás, 2004. április 3–7., Miskolc

• A 28. Országos Általános Iskolai Fizikatanári
Ankét és Eszközkiállítás, 2004. június 21–25., Karcag.

A Társulatnak a képességfejlesztés szolgálatában álló
versenyszervezô tevékenysége az általános iskolai korosz-
tálytól kezdve az egyetemi oktatásban résztvevôkig terje-
dôen kínál felmérési lehetôséget a fizika iránt fokozott
érdeklôdést mutató diákok, hallgatók számára. A területi
szervezetek túlnyomó többsége szervez helyi, megyei,
adott esetben több megyére is kiterjedô vagy akár orszá-
gos részvételû fizikaversenyeket. Ezek részletes felsorolá-
sa helyett csak meg kívánjuk említeni, hogy a 2004-ben
szervezett és lebonyolított, adott esetben több száz fôt is
megmozgató versenyek száma meghaladja a húszat. Ezek
között számos olyan is szerepel, amelyek hosszabb idô
óta évente rendszeresen kerülnek megrendezésre.

A területi szervezetek által rendezett versenyeken
kívül a Társulat 2004-ben is megrendezte hagyományos,
országos jellegû fizikaversenyeit (Eötvös-verseny, Ortvay-
verseny, Mikola-verseny, Öveges-verseny, Szilárd Leó
Fizikaverseny). A korábbi évekhez hasonlóan 2004-ben
is a Társulat szervezte meg a résztvevôk kiválasztását és a
magyar csapat felkészítését az évenkénti fizikai diákolim-
piára. A Diákolimpia – melyet 2004. júliusban Pohangban
(Koreai Köztársaság) rendeztek meg – a magyar csapat
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tagjai 2 arany-, 2 ezüstérmet, valamint 1 dicséretet szerez-

1. sz. melléklet

A 2004. évi Egyszerûsített éves beszámoló mérlege

Sor-
szám

A tétel megnevezése
Tárgyév
(eFt)

1. A. Befektetett eszközök (2–5. sorok) 1 733

2. 1. Immateriális javak 16

3. 2. Tárgyi eszközök 1 717

4. 3. Befektetett pénzügyi eszközök

5. 4. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

6. B. Forgóeszközök (7–10. sorok) 15 511

7. 1. Készletek

8. 2. Követelések 2 004

9. 3. Értékpapírok

10. 4. Pénzeszközök 8 507

11. C. Aktív idôbeli elhatárolások 7 157

12. Eszközök (aktívák) összesen (1.+6.+11. sor) 19 401

13. D. Saját tôke (14–19. sorok) 5 506

14. 1. Induló tôke/jegyzett tôke 7 581

15. 2. Tôkeváltozás/eredmény −3 059

16. 3. Lekötött tartalék

17. 4. Értékelési tartalék

18.
5. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbôl

(közhasznú tevékenységbôl)
984

19.
6. Tárgyévi eredmény vállalkozási

tevékenységbôl

20. E. Céltartalékok

21. F. Kötelezettségek (22–23. sorok) 13 888

22. 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

23. 2. Rövid lejáratú kötelezettségek 13 888

24. G. Passzív idôbeli elhatárolások 7

25.
Források (passzívák) összesen
(13.−20.+21.+24. sor) 19 401

2. sz. melléklet

A 2004. évi Beszámoló eredménykimutatása

Sor-
szám

A tétel megnevezése
Tárgyév
(eFt)

1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

(2.+8.+9.+10.+11. sor)
63 735

2.
1. Közhasznú célú mûködésre kapott

támogatás
10 068

3. a) alapítótól

4. b) központi költségvetéstôl

5. c) helyi önkormányzattól 440

6. d) társadalombiztosítótól

7. e) egyéb, ebbôl 1%: 900 eFt 9 628

8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 15 248

9.
3. Közhasznú tevékenységbôl származó

bevétel
29 577

10. 4. Tagdíjból származó bevétel 8 010

11. 5. Egyéb bevétel 832

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele

13. C. Összes bevétel (1.+12. sor) 63 735

14.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

(15–20. sorok)
62 751

15. 1. Anyagjellegû ráfordítások 44 783

16. 2. Személyi jellegû ráfordítások 15 196

17. 3. Értékcsökkenési leírás 870

18. 4. Egyéb ráfordítások 1 902

19. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

20. 6. Rendkívüli ráfordítások

21.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

(22–27. sorok)

28. F. Összes ráfordítás (14.+21. sor) 62 751

29. G. Adózás elôtti eredménye (13.−21. sor) 984

30. H. Adófizetési kötelezettség

31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (29.−30. sor)

32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.−14. sor) 984

Tájékoztató adatok

33.
A. Személyi jellegû ráfordítások

(34.+37.+38. sor)
15 196

34. 1. Bérköltség 8 298

35. ebbôl: megbízási díjak 1 012

36. tiszteletdíjak

37. 2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 3 759

38. 3. Bérjárulékok 3 139

39. B. Szervezet által nyújtott támogatások

40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

41. D. Továbbutalt támogatás

tek. (A diákolimpiai felkészítésben nagy segítséget jelent
a Villamosmûvek Rt. anyagi támogatása.)

Az oktatás során végzett kimagasló munkát ismerik el
a társulat tanári díjai. A 2004. évben Piláth Károly, Fülöp
Viktorné és Horváthné Fazekas Erika Mikola Sándor-díj-
ban részesültek.

Az általános és középiskolai oktatásban a fizika népsze-
rûsítéséért végzett kiemelkedô munkáért, valamint a tehet-
séggondozásban elért eredményekért az Ericsson Magyar-
ország Kft. által alapított Ericsson-díjat kaptak: Arany Tóth
László, Kirsch Éva, Varga Gáborné, ifj. Zátonyi Sándor,
Nagyné Fodor Zsuzsanna, Tófalusi Péter. A Rátz Tanár Úr
Életmûdíjat Zátonyi Sándor és Sebestyén Zoltán kapták.

A továbbképzésben, szakmai ismeretterjesztésben és az
információszolgáltatásban betöltött szerepe mellett a te-
hetséggondozás feladatait is szolgálja a Társulat folyóirat-
kiadási tevékenysége. A Társulat 2004-ben kiadta a Társu-
lat havonta megjelenô hivatalos folyóirata, a Fizikai Szem-
le 54. évfolyamának 12 számát, továbbá kiadóként megje-
lentette a Bolyai János Matematikai Társulattal közösen
szerkesztett Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
(KöMaL) 2004. évi évfolyamát. (A KöMaL kiadásában je-
lentôs segítséget jelent az Ericsson Magyarország Kft. által
nyújtott anyagi támogatás.) A Társulat tagjainak tagsági

jogon járó Fizikai Szemle megtartotta elismert szakmai
színvonalát, változatlanul a magyarul beszélô fizikustársa-
dalom egyik igen jelentôs összefogó erejének tekinthetô.

Az euroatlanti integráció elôsegítése szolgálatában állt
a Társulat nemzetközi tevékenysége, amellyel a hazai
fizika nemzetközi integrálódásának folyamatát kívántuk
erôsíteni. Itt szeretnénk megemlíteni a már korábban a
legjelentôsebb szakmai eseményként jelzett Fizikus Ván-
dorgyûlést, továbbá a 2005-ben megrendezésre kerülô
nemzetközi Fizika Éve elôkészületeit.
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