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A beküldött dolgozatokat ellenôrizve egy egyetemi

oktatókból álló bírálóbizottság a legjobb 10 junior
versenyzôt és a legjobb 20 elsô kategóriás versenyzôt
hívta be a paksi Energetikai Szakközépiskolában
2010. április 24-én megrendezett döntôre. Külön örö-
met jelentett, hogy az idén elôször egy határon túli
tanuló – Sipos E. Lehel Sepsiszentgyörgyrôl – is olyan
szép eredményt ért el, amivel bekerült a meghívottak
közé. Sajnos a döntô elôtt értesítést kaptunk: mégsem
tud részt venni a döntôn. Néhány további diák is le-

mondta a versenyt a Kémia OKTV-vel való ütközés
miatt, így végül 18 fô I. kategóriás, és 9 fô junior kate-
góriás diák versenyzett.

Az idén csak három lány jutott be a verseny döntô-
jébe, ketten az I. kategóriában, egy pedig a juniorok
között. A verseny fordulóin (mobiltelefon és Internet
kivételével) bármilyen segédeszközt használhattak a
diákok.

A Fizikai Szemle következô számában a döntô fel-
adatairól és értékelésérôl, a helyezésekrôl, valamint a
tanári Delfin-díj és a Marx György vándordíj nyerte-
seirôl számolunk be.

HÍREK – ESEMÉNYEK

AZ AKADÉMIAI ÉLET HÍREI

Einstein Teleszkóp

Rácz István, az RMKI–VIRGO és az MTA–ET csoportok vezetôjének
összeállítása alapján.

Einstein 1916-ban közölt általános relativitáselmélete
megjósolta a gravitációs hullámok létezését, és azóta
asztrofizikai megfigyelések igazolták az elméleti kö-
vetkeztetéseket. A jelenlegi, elektromágneses hullá-
mokon alapuló asztrofizikai, csillagászati megfigyelé-
seket a nagy áthatoló képességû gravitációs hullámok
segítségével új, korábban elérhetetlen tartományokra
terjeszthetjük ki, ami különösen az asztronómia és a
kozmológia megújulásához vezethet. A fény számára
az Ôsrobbanás után 300 000 év elteltével vált átlátszó-
vá a Világegyetem, míg a gravitációs hullámok segít-
ségével a Világegyetem sokkal korábbi folyamatairól
is alapvetô ismereteket kaphatunk.

Az Einstein Teleszkóp (ET) célja az, hogy Európa
vezetô szerepet érjen el a gravitációs hullámok észle-
lésére alapozott új tudományág, a gravitációshullám-
csillagászat kialakításában. Ehhez új technológiák
kifejlesztése szükséges, különösen a vákuumtechnika,
a lézerfizika, valamint a számítástechnika és az infor-
matika területén. Az EU FP7-es keretprogramja támo-
gatja a tervelôkészítô szakaszt. Az EU pénzügyi hátte-
rével, közel 4 milliárd euróból, 10 év alatt egy olyan
új, nagy kutatási központ épül fel, amely mintegy 50
évig üzemel majd.

A gravitációs hullámok megfigyelésére irányuló
földfelszíni kísérleti berendezések Amerikában 2002
óta LIGO néven, Európában 2004 óta VIRGO néven
mûködnek. A European Gravitational Observatory
(EGO) a mûködô elsô generációs VIRGO projekt mel-
lett tervezi a második generációs, érzékenyebb Ad-
vanced VIRGO és az évtized végére a harmadik gene-
rációs, szuperérzékeny Einstein Teleszkóp projekt in-
dítását is. A Magyar Tudományos Akadémia Részecs-
ke és Magfizikai Kutatóintézetében létrejött VIRGO
Csoport 2008-ban csatlakozott a VIRGO európai tudo-
mányos együttmûködés munkájához és a csoport
szakmai hitelének köszönhetôen 2009 óta az ugyan-
csak az EGO által szervezett ET projekt munkájában
is részt vesz. Az ET – valamint a hozzá hasonló ameri-
kai és japán berendezések – a következô öt évtized-
ben a precíziós csillagászati és kozmológiai megfigye-
lések elsôdleges eszközei lesznek.

Az ET tizenegy lehetséges helyszínének vizsgálata
után a második fordulóba a következô négy pályázat
jutott: Németország (Fekete-erdô), Magyarország
(Mátra), Olaszország (Szardínia) és Spanyolország
(Pireneusok). A továbbjutottak nevét az MTA-n meg-
rendezett 3. ET Nemzetközi Mûhelyen, 2010. novem-
ber 23–24-én hirdették ki.

A beruházás fázisai: a döntést elôkészítô munkála-
tok, azaz a versenyben lévô helyszínek részletes geo-
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A szerkesztôbizottság fizika tanításáért 
felelôs tagjai kérik mindazokat, akik 
a fizika vonzóbbá tétele, a tanítás 

eredményességének fokozása érdekében 
új módszerekkel, elképzelésekkel 

próbálkoznak, hogy ezeket osszák meg 
a Szemle hasábjain az olvasókkal!

lógiai, szeizmológiai vizsgálata, ami várhatóan 2014–
2015-ig tart. 2016–2017-re várható a helyszín kiválasz-
tása, elôkészítése, a részletes konkrét helyre történô
tervezés. A döntésben a geológiai adottságokon túl
fontos szerepet kap majd a fogadó állam kormányá-
nak, tudományt támogató szervezeteinek és kutatói-
nak összehangolt erôfeszítése. A szükséges alagútépí-
tési munkálatok 2017–2018-ban kezdôdhetnek, 2022-
re várhatóan befejezôdnek. A vákuumrendszer építé-
se 2021-ben indulhat, a detektorok kiépítése 2023-tól,
míg az elsô adatok mintegy 2025-tôl várhatók.

Kutatási és fejlesztési (K+F) lehetôségek a VIRGO és
az ET projektekben: Mivel a két projekthez kapcsolódó
kutatási és fejlesztési lehetôségek egymásra épülnek,
célszerû elôször ezeket a VIRGO detektor kapcsán átte-
kintenünk. A VIRGO, a többi elsô generációs gravitá-
cióshullám-detektorhoz hasonlóan, 2014–2015-re éri
majd el a második generációs detektorokra jellemzô
tízszeres érzékenységnövekedést, ami a megfigyelhetô
csillagászati események számát ezerszeresére növeli. E
fejlesztés keretében a vákuumrendszeren és az optikai
rendszeren kívül a vezérlô és adatgyûjtô elektronikai
rendszert is felújítják. Az EGO konzorcium úgy döntött,
hogy a VIRGO vákuumrendszer elemeinek elméleti
modellezését, mérnöki tervezését, valamint gyártását és
a VIRGO detektorba történô beépítését az MTA RMKI
mérnökeinek bevonásával kívánja megoldani. A vá-
kuumrendszer létesítésében való magyar részvétel mér-
téke megfelelô hazai pénzügyi források esetén, 20%
önrész biztosításával lényegesen növelhetô lehetne;
minden egyes itthon befektetett magyar forint négy
forint külföldi (EGO) megrendelést hozna. Így a létre-
hozott érték 20%-ánál jóval nagyobb része maradhatna
a tervezésben és kivitelezésben érintett magyar mérnö-
köknél és vállalkozásoknál.

A VIRGO detektor két lépcsôben elképzelt felújítá-
sa akkor ér véget, amikor az ET detektor vákuum-
rendszerének megépítése a kiválasztott európai hely-
színen megkezdôdik. Azok a hazai vállalatok, ame-
lyek a VIRGO fejlesztésében részt vesznek, lényeges
versenyelônnyel rendelkeznek majd az ET detektor
közel 50 000 m3 térfogatú vákuumrendszerének fel-
építésére kiírandó tenderben.

Ha nálunk valósulna meg az ET detektor, szinte
elképzelhetetlen tudományos, mûszaki, ipari és gaz-
dasági húzóágazat megjelenését jelentené a szûkebb
és tágabb régióban.

Geológiailag nagyon stabil, kis szeizmikus zajjal
terhelt környezetben, mélyen a föld alatt kell felépíte-

ni a 10 km oldalhosszúságú, 5 m átmérôjû alagutak-
ból álló szabályos háromszög alakú alagútrendszert
(lásd a címlapot). Az építkezés a Mátrában évszáza-
dok óta folytatott bányászattal összemérhetô mennyi-
ségû nyersanyagkincset hozhat a felszínre, amely csak
mellékterméke az érintett bányavállalatok mérnökei-
nek és bányászainak adott óriási megrendelésnek.

A kialakított járatokat betonozni kell, majd a vá-
kuumrendszer elemeivel kell feltölteni. Ez magyar
építôipari, valamint vákuum- és lézertechnikai meg-
rendeléseket generál. Ezt követné Európa legponto-
sabb szeizmológiai állomásának kialakítása, majd a
detektort felépítô optikai interferométerek rendszeré-
nek kialakítása. Mindez európai laboratóriumokban
kifejlesztett, világszínvonalú technikai elemek Ma-
gyarországra történô telepítését, részben hazai kifej-
lesztését jelentené. A projekt ezen a ponton is kap-
csolódik az MTA kutatóintézeteihez (RMKI, amely a
hazai gravitációs kutatások központja, ATOMKI, Szi-
lárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézet) és egyeteme-
inkhez (ELTE, BME, Szegedi Egyetem). A detektor – a
tervek szerint – öt évtizeden keresztül mér majd, és az
idôközben elért újabb technikai fejlesztések is megje-
lennének a detektornál.

A hasonló kaliberû nagyberuházások (mint például
CERN LHC, grenoble-i nagyfluxusú neutronforrás stb.)
tapasztalatai bizonyítják, hogy az ilyen volumenû csúcs-
berendezések tervezése, építése és mûködtetése a kör-
nyék gazdasági fejlôdésének motorjává válik. A csúcs-
technológiai fejlesztés helye világszínvonalú tudásköz-
pontot hoz létre, építôipari és egyéb kiszolgáló munka-
helyeket teremt a kis és közepes vállalkozásoknak is, a
külföldi vendégkutatók ellátása a vendéglátóipar szín-
vonalát és bevételeit növeli. Ezért is rendkívül figyelem-
reméltó az a tény, hogy a Föld mélyébe ágyazott Ein-
stein Teleszkóp létesítésének helyszíneként, a gyön-
gyösoroszi elhagyott ércbányában végzett mérések
alapján a Mátra is komolyan szóba került.

Ha nem a Mátrában valósulna meg az ET detektor, a
korábban említett EGO–RMKI együttmûködésben a vá-
kuumtechnológiai elemek gyártásához szükséges fej-
lesztések önmagukban is hosszú távú, kedvezô megté-
rüléssel járó K+F befektetésre adnak lehetôséget mind
a VIRGO, mind pedig az ET detektorok kapcsán.

Az építkezések várható megkezdése Eötvös Loránd
halálának centenáriumával esik majd egybe, így a
precíziós gravitációs mérései alapján méltán híressé
lett magyar tudós nevével is összekapcsolódik az ET
teleszkóp projekt.



Felhívás javaslattételre

• Szalay Sándor-díjat annak a személynek, aki az 
atom- vagy atommag-fizikában, illetve ezek interdisz-
ciplináris alkalmazási területén,

• Szigeti György-díjat annak a személynek, aki a 
lumineszcencia- és félvezetõ-kutatások gyakorlati al-
kalmazásában,

•  Bozóky László-díjat annak a személynek, 
aki a sugárfizika és a környezettudomány 

területén,
•   Felsõoktatási Díjat annak a sze-

mélynek, aki a felsõoktatás területén 
kimagasló eredmény ért el.

Társulati díjak

•  Eötvös Loránd Fizikai Társu-
lat Érem a Társulat azon tagjának 
adható, aki a fizika területén hosszú 

idõn keresztül folytatott kutatási, al-
kalmazási vagy oktatási tevékenységé-
vel és a Társulatban kifejtett munkás-

ságával kiemelkedõen hozzájárult a 
fizika hazai fejlõdéséhez.

•  A Társulat Prometheusz 
éremmel – „A fizikai gon-

dolkodás terjesztéséért” – 
tüntetheti ki azt, aki a 
fizikai mûveltség foko-
zásához országos hatás-
sal hozzájárult.

•  A Társulat Eötvös 
Plakett emléktárgya an-
nak a tagnak/személy-
nek ítélhetõ oda, aki 

rendkívüli mértékben nyújt segítséget a Társulat célki-
tûzéseinek megvalósításához, neves külföldi vendég-
nek a Társulat valamely rendezvényén tartott elõadása 
alkalmából.

A Társulat díjaira az Alapszabály szerint a Társulat 
szakcsoportjai és területi szervezetei, valamint a Tár-
sulat tagjai tehetnek javaslatot, de minden társulati tag 
maga is pályázhat a díjakra. A díjak elnyerésének a 
társulati tagság nem feltétele. A javaslatokat és a pá-
lyázatokat az illetékes szakcsoportok véleményével 
együtt a www.elft.hu weblapról letölthetõ, vagy a tit-
kárságon beszerezhetõ ûrlap felhasználásával kell a 
Társulat titkárságára eljuttatni.

A díjazottak személyérõl a Díjbizottság javaslatára a 
Társulat Elnöksége dönt.

Kádár György fõtitkár

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is szándékunk-
ban áll kiosztani az Eötvös Loránd Fizikai Társulat érme-
it és díjait.  Ezúton is kérem a Társulat szakcsoportjait, a 
területi szervezeteket és a Társulat valamennyi tagját, 
hogy a Társulat díjainak odaítélésére vonatkozó javas-
lataikat (pályázatukat) 2011. április 1-jéig szíves-
kedjenek eljuttatni a Társulat titkárságára 
(1121 Budapest, Konkoly Thege Mik-
lós út 29–33., 31. épület, II. emelet, 
315. szoba).

A díjak odaítélésével kapcso-
latban az Alapszabály vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak, a 
díjak kiosztására az elõrelátha-
tóan 2011. májusban megren-
dezendõ küldöttközgyûlés ke-
retében kerül sor.

Tudományos díjak

A Eötvös Loránd Fizikai Társulat az 
alábbi tudományos díjakat adomá-
nyozhatja:

• Bródy Imre-díjat annak a 
személynek, aki a fizika al-
kalmazásának területén,

• Budó Ágoston-díjat 
annak a személynek, aki 
az optika, molekulafizika 
vagy a kísérleti fizika te-
rületén,

• Detre László-díjat annak a személynek, aki a 
csillagászatban, valamint bolygónkkal és annak koz-
mikus környezetével foglalkozó fizikai kutatások terü-
letén,

• Gombás Pál-díjat annak a személynek, aki az al-
kalmazott kvantumelmélet kutatása területén,

• Gyulai Zoltán-díjat annak a személynek, aki a 
szilárdtestfizika területén,

• Jánossy Lajos-díjat annak a személynek, aki az el-
méleti és kísérleti kutatások területén,

• Novobátzky Károly-díjat annak a személynek, 
aki az elméleti fizikai kutatások területén,

• Schmid Rezsõ-díjat annak a személynek, aki az 
anyag szerkezetének kutatása területén,

• Selényi Pál-díjat annak a személynek, aki a kí-
sérleti kutatás területén,
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Tájékoztató az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2011. évi tagdíjairól

Tisztelt Kollégák!

Mindenek elõtt szeretném tolmácsolni a Társulat elnökségének üdvözletét és újévi jókívánságait a Társulat 

tagjainak, a fizika barátainak és a Fizikai Szemle valamennyi olvasójának. Biztosíthatom Önöket, hogy a Társu-

lat és a Fizikai Szemle az idén is változatlan erõvel kívánja megvalósítani mindazokat a feladatokat, amelyek 

betöltésére Alapszabályában vállalkozott. Bár a Társulat mûködését érintõ költségek várhatóan idén is növe-

kednek, az adott helyzetben a társulati tagdíjakon az Elnökség mégsem változtatott. Kérem, hogy a 2011. 

évre vonatkozó tagdíjukat az alábbiak figyelembevételével, a mellékelt csekkel szíveskedjenek befizetni.

Ha Ön a Társulatunk rendes tagja, akkor a 2011. évi tagdíja 7.300,- Ft.

Ha Ön a Társulatnak rendes tagjaként általános vagy középiskolai tanár, akkor évi tagdíja 730,- Ft alaptagdíj + 

6.570,- Ft kiegészítõ tagdíj, azaz összesen 7.300,- Ft. (Az alap- és kiegészítõ tagdíjat együtt kérjük befizetni.)

Ha Ön nyugdíjasként rendes tagja a Társulatnak, 2011. évi tagdíja 2.500,- Ft. Ezúttal is kérem azokat a nyug-

díjas korú tagjainkat, akik nyugdíjuk mellett teljes munkaviszonnyal vagy közalkalmazotti jogviszonnyal ren-

delkeznek, hogy a tagdíjfizetés szempontjából ne tekintsék magukat nyugdíjasnak!

Ha Ön tanulmányait végzi (felsõoktatási intézmény hallgatója) és munkaviszonnyal nem rendelkezik, vagy 

középiskolai tanuló, akkor kedvezményes tagdíja 3.200,- Ft.

Kérem, hogy tagdíjukat mielõbb szíveskedjenek rendezni. A tagjainknak tagsági jogon járó Fizikai Szemle fo-

lyamatos küldését csak azok számára tudjuk biztosítani, akik 2011. évi tagdíjukat rendezték. Felhívom ugyan-

akkor szíves figyelmüket arra a lehetõségre, hogy tagdíjuk megfizetését esetleg munkahelyük is átvállalhatja.

Az EPS-be a továbbiakban csak egyéni tagként lehet belépni. Kérem a kollégákat, hogy a hazai fizika meg-

felelõ képviselete érdekében az EPS-be minél nagyobb számban lépjenek be.

Felhívás tagjainkhoz és a fizika minden barátjához!

Tájékoztatom a Társulat tagjait és a Fizikai Szemle olvasóit, hogy a 2009. évrõl szóló jövedelemadó-bevallás-

hoz kapcsolódó felajánlások révén a Társulat 2010-ben 959.191,- Ft bevételhez jutott, amit a korábbi évekhez 

hasonlóan, teljes egészében a Fizikai Szemle megjelentetési költségeinek részbeni fedezeteként használtunk 

fel. E támogatás tette lehetõvé többek között azt is, hogy tagjaink folyamatosan megkaphatták társulatunk 

folyóiratát, amiért köszönetünket fejezzük ki a Társulat javára rendelkezõknek. Kérem a fizika minden barátját, 

ha teheti, az idén is rendelkezzék személyi jövedelemadója 1%-ának a Társulat céljaira való felajánlásáról, és 

buzdítsa erre barátait, ismerõseit is. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat nyilatkozaton feltüntetendõ adószáma 

19815644-2-41.

Budapest, 2011. január hó
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