
HÍREK – ESEMÉNYEK

JELÖLÉSI/PÁLYÁZÁSI FELHÍVÁS AZ ELFT KITÜNTETÕ
ÉRMEIRE, FELSÕOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS DÍJAIRA
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Díjbizottsága jelölé-
seket, illetve pályázatokat vár a Társulat 2017. évi
kitüntetõ érmeire, valamint felsõoktatási és tudomá-
nyos díjaira. Kérjük a Társulat szakcsoportjait, területi
csoportjait és valamennyi tagunkat, hogy a kitüntetés-
re érdemes kollégákat és tudományos eredményeiket
bemutató javaslataikat legkésõbb 2017. március 20-
ig szíveskedjenek eljuttatni a Társulat titkárságára
(1092 Budapest, Ráday utca 18. fszt. 3.). A tudomá-
nyos díjakat a kutatók saját kezdeményezésükre is
megpályázhatják.

A Társulati díjakra a jelölések/pályázatok benyújtá-
sára szolgáló adatlapok letölthetõk az ELFT honlapjá-
nak díjszekciójából – http://elft.hu/tarsulatrol/dijak –,
ahol egyben az elbírálási eljárás részleteire vonatkozó
ismertetés is megtalálható. Kérjük, hogy a jelölések
megfogalmazásában vegyék figyelembe az ismertetõ
információit. Az ismertetés minden díjat hozzákapcsol
legalább egy szakcsoport kutatási területéhez, amely
szakcsoport ajánlásának beszerzése ajánlatos, de nem
kötelezõ. A tudományos díjak elnyerésének nem elõ-
feltétele a társulati tagság.

A mellékletek nagy részének elegendõ a nyilvános
(speciális esetben a Díjbizottság tagjaira korlátozott)
adatbázisokból történõ elérhetõségének megadása.

A társulati kitüntetéseket, valamint a tudományos
és felsõoktatási díjakat a Társulat 2017. május 13-i
Küldöttközgyûlésének keretében, ünnepélyesen oszt-
juk ki.

Társulati kitüntetések

Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érem adományozható
a Társulat azon tagjának, aki a fizika területén hosszú
idõn keresztül folytatott kutatási, alkalmazási vagy
oktatási tevékenységet, valamint a Társulatban kifej-
tett munkásságával kiemelkedõen hozzájárult a fizika
hazai fejlõdéséhez.

Prométheusz éremmel – „A fizikai gondolkodás
terjesztéséért” – tüntethetõ ki az, aki a fizikai mûvelt-
ség terjesztéséhez országos hatással hozzájárult.

Eötvös Plakett elnevezésû emléktárgy adományoz-
ható annak a társulati tagnak, aki hosszú idõn ke-
resztül aktív társadalmi munkával járul hozzá a Tár-
sulat egészének vagy valamelyik csoportjának, szak-
csoportjának eredményes mûködéséhez; olyan sze-
mélynek, aki társadalmi munkában vagy egyéb mó-
don rendkívüli mértékben nyújt segítséget a Társulat
célkitûzéseinek megvalósításához; neves külföldi

vendégnek a Társulat valamely rendezvényén tartott
elõadása alkalmából.

A két éremre a Társulat Elnöksége tesz javaslatot a
Küldöttközgyûlés felé, a plakettekrõl az Elnökség
dönt és arról a Küldöttközgyûlést tájékoztatja.

Tudományos és felsõoktatási díjak

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat az alábbi tudomá-
nyos, illetve felsõoktatási díjakat adományozhatja:

Marx György felsõoktatási díj – „A fizika felsõfokú
(egyetemi és fõiskolai) oktatásában és a tanárképzés-
ben sok évtizedes kiemelkedõ alkotó- és nevelõmun-
káért.”

Bozóky László-díj – „A sugárfizika és a környezet-
tudomány területén hosszú idõn át végzett magas
színvonalú munkásságért, nemzetközi érdeklõdést
kiváltó eredményért.”

Bródy Imre-díj – „Magas színvonalú elvi megfonto-
lásokkal a fizika alkalmazásai területén hosszú idõn át
végzett színvonalas munkásságért, nemzetközi érdek-
lõdést kiváltó eredményért.”

Selényi Pál-díj – „Az alapvetõ jelenségek kísérleti
vizsgálatában, továbbá azokon alapuló technikai esz-
közök nagy eredetiségû fejlesztésében hosszú idõn át
végzett magas színvonalú munkásságért, nemzetközi
érdeklõdést kiváltó eredményért.”

Budó Ágoston-díj – „Az optika és a molekulafizika
területén, elsõsorban kísérleti vizsgálatokban elért,
jelentõs nemzetközi visszhangot kiváltó, kiemelkedõ
eredményért.”

Detre László-díj – „A csillagászatban, valamint boly-
gónkkal és annak kozmikus környezetével foglalkozó
fizikai kutatások területén elért, jelentõs nemzetközi
visszhangot kiváltó, kiemelkedõ eredményért.”

Gombás Pál-díj – „A kvantumelmélet atom- és mo-
lekulafizikai alkalmazásában, továbbá a statisztikus
fizikában végzett elméleti kutatásokkal elért, jelentõs
nemzetközi visszhangot kiváltó, kiemelkedõ eredmé-
nyért.”

Gyulai Zoltán-díj – „A szilárdtestek és a konden-
zált anyag fizikájának kísérleti módszerekkel történõ
kutatásában elért, jelentõs nemzetközi visszhangot
kiváltó, kiemelkedõ eredményért.”

Jánossy Lajos-díj – „A nagyenergiás fizika (kozmi-
kus sugárzás, részecskefizika és nehézion-fizika) kí-
sérleti kutatása és a kísérleti eredmények fenomeno-
logikus értelmezése területén elért, jelentõs nemzet-
közi visszhangot kiváltó, kiemelkedõ eredményért.”
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Novobátzky Károly-díj – „Az elméleti fizikai kutatá-
sokban elért, jelentõs nemzetközi visszhangot kiváltó,
kiemelkedõ eredményért.”

Schmid Rezsõ-díj – „Az anyag molekuláris szintû
szerkezetét felderítõ, jelentõs nemzetközi visszhangot
kiváltó, kiemelkedõ eredményért.”

Szalay Sándor-díj – „Az atom- és atommagfiziká-
ban, illetve ezek interdiszciplináris alkalmazási terüle-

tén elért, jelentõs nemzetközi figyelmet kiváltó, ki-
emelkedõ eredményért.”

Szigeti György-díj – „A lumineszcencia- és félveze-
tõ-kutatásokban elért, jelentõs nemzetközi visszhan-
got kiváltó, kiemelkedõ eredményért.”

Újfalussy Balázs Kamarás Katalin
fõtitkár a Díjbizottság elnöke

PÁL LÉNÁRD KITÜNTETÉSE
2016. december 20-án otthonában vette át Pál Lénárd
akadémikus a Magyar Nukleáris Társaság legmaga-
sabb kitüntetését, a Szilárd Leó-díjat. Ördögh Miklós
MNT-elnök és Gadó János sok olyan eseményt is fel-
elevenített, amelyekben Pál Lénárd tevékenysége
meghatározó volt. Emellett külön kiemelték, hogy Pál
Lénárd – az MNT külföldön élõ magyar tudósok elis-
merésére alapított Szilárd Leó Érmét ebben az évben
elnyerõ Pázsit Imrével közösen – jelenleg is aktívan
részt vesz projektek megvalósításában, publikációk
kidolgozásában.

Pál Lénárdnak jó egészséget és munkájához továb-
bi sikereket kívánunk. Pál Lénárdnak Ördögh Miklós átadja a Szilárd Leó díjat.

ÁTADTÁK A 2016. ÉVI GÁBOR DÉNES-DÍJAKAT
2016. december 22-én az Országházban adták át a Gá-
bor Dénes-díjakat. Ezúttal tizenhárom tudós, kutató,
fejlesztõ és feltaláló vehette át a díjat kiemelkedõ telje-
sítményének elismeréséül. Nagy örömünkre szolgál,
hogy a díjazottak között egy fizikus, egy mérnök-fizi-
kus és egy matematika-fizika szakos tanár is volt.

Így „külhoni” Gábor Dénes-díjban részesült Bara-
bási Albert László fizikus, hálózatkutató, a modern
hálózattudomány megalapításában, a hálózatelméleti
kutatásokban nyújtott és a gyakorlati, üzleti életben is
hasznosítható eredményeiért.

Kitüntették Babcsán Norbert mérnök-fizikust az
alumíniumhabok fejlesztésének, széles körû elterjesz-
tésének és üzemszerû gyártásának területén elért ki-
emelkedõ tevékenységéért.

In Memoriam Gábor Dénes elismerést vehetett át a
Fizikai Szemle gyakori szerzõje, Kovács László mate-
matika-fizika szakos középiskolai tanár, fizikatörté-
nész a Gábor Dénes-i örökség feltárása, kutatása és
védelme területén végzett több évtizedes munkájáért.

Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk és további
sikeres alkotó tevékenységet kívánunk.

SZUBJEKTÍV EMLÉKTÖREDÉKEIM
mindannyiunk által becsült és szeretett Haiman Ottó kollégámról
Ottó nagyon hiányzik, már pár éve. Amióta nincs a
kutatócsoportomban részfoglalkozású állása, egyre
ritkábban járt be. Mert igen, Ottó még 90 évesen is
munkaviszonyban volt a tanszéken, és ezt õ nagyon
komolyan is vette. Ha úgy érezte, nehéz lenne 92 éve-
sen felkerekednie, mindenképpen betelefonált, hogy
megtudakolja, van-e olyan sürgõs tennivaló, ami miatt
mégiscsak inkább nekivágna a 45 perces, átszállásos
útnak. Munkaviszonyának végül azért kellett a jobb

belátás ellenére véget vetni, mert a kormány olyan
rendeletet hozott, amely értelmében õ már nem dol-
gozhatott tovább. De addig a pillanatig magamban
nagyon büszke voltam arra, hogy talán a világ egyik
legidõsebb fizikus munkavállalójának csoportvezetõje
lehetek. Rengeteg fontos emlékem van róla, itt csak
párat tudok megemlíteni, és persze elsõsorban olya-
nokat, amelyek emberi nagyságát, kivételes szakmai
elkötelezettségét mutatják.
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