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Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2015. évi Küldöttközgyûlése

Nicolaus Stolterfoht, az ELFT tiszteletbeli tagja.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat éves Küldöttközgyû-
lését 2015. május 16-án tartotta az ELTE TTK Eötvös-
termében (Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A).

A napirend elôtti – szokás szerint tartalmas és élve-
zetes – szakmai elôadást Nicolaus Stolterfoht (Helm-
holtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie), az
ELFT tiszteletbeli tagja tartotta meg Interaction of
highly charged ions with metal and insulator sur-
faces: the fascination of hollow atoms címmel, amely
egyúttal a professzor székfoglaló elôadása volt.

Miután meggyôzôdött arról, hogy a Küldöttköz-
gyûlés határozatképes – a 82 küldöttbôl 56 megje-
lent – Patkós András, a hivatalba lépô elnök meg-
nyitotta a Küldöttközgyûlést, köszöntötte a küldötte-
ket, a meghívottakat, az elnökséget, valamint a Tár-
sulat érdeklôdô tagjait, majd rövid megnyitó beszé-
det mondott.

Ezután megtörtént – a Közgyûlés egyhangú egyet-
értésével – a Szavazatszámláló Bizottság (Tóth József,
Ujvári Sándor, Zubonyainé Pelka Zsuzsanna ), a
Mandátumszámláló Bizottság (Kirsch Éva, Moróné
Tapody Éva ), a Jegyzôkönyvvezetô (Pónya Melinda )
és a Jegyzôkönyv-hitelesítôk (Nagy Zsigmondné, Szé-
nási Istvánné ) felkérése.

A Közgyûlés jóváhagyta a napirendet, amely a kö-
vetkezô lett:

1. Elnöki megnyitó (Patkós András)
2. A Szavazatszámláló Bizottság felkérése
3. Fôtitkári beszámoló (Kürti Jenô )

– A Társulat 2014. évi közhasznúsági jelentése
– A Társulat 2015. évi költségvetése

4. A Felügyelô Bizottság jelentése (Újfalussy Ba-
lázs)

5. Az Elnökség javaslata az Alapszabály 2016-os
módosításának irányelveirôl

6. Az Elnökség javaslata az ELFT-érem és a Promé-
theusz-érem odaítélésére, valamint a Társulat új tiszte-
letbeli tagjaira

7. Vita a napirend 3–6. és nyílt szavazás a napirend
3–5. pontjával kapcsolatban

8. Az Elnökség visszaadja megbízatását a Küldött-
közgyûlésnek

9. A Jelölôbizottság elôterjesztése új tisztségviselôk
megválasztására (Tímár János)

10. Vita a jelölésekrôl, helyszíni jelölés, nyílt szava-
zás a szavazólapra kerülô jelöltekrôl

11. Szünet és titkos szavazás az új tisztségviselôkrôl,
valamint az ELFT-éremre, Prométheusz-éremre és a
tiszteletbeli tagságra jelöltekrôl

12. A Társulat díjainak kiosztása
13. A szavazás eredményének kihirdetése
14. Elnöki zárszó (Patkós András).

Ezt követôen tartotta meg Kürti Jenô fôtitkári beszá-
molóját. A Küldöttközgyûlés elé terjesztette a Társulat
2014. évi közhasznúsági jelentésének gazdálkodási és
számviteli beszámolóját, a tartalmi beszámolót, vala-
mint a 2015. évi költségvetési tervet.

Az új Civil Törvénynek (2011. évi CLXXV. tv.) meg-
felelôen az egyszerûsített éves beszámolónak és köz-
hasznúsági mellékletének a tartalma:

– egyszerûsített éves beszámoló, mérleg;
– eredménykimutatás (bevételek és kiadások);
– szakmai rész, tevékenységek bemutatása;
– közhasznú tevékenység érdekében felhasznált

vagyon kimutatása;
– közhasznú jogállás megállapításához szükséges

mutatók;
– pályázatok, támogatások.
A beszámolót a közhasznúsági mellékletekkel be

kell mutatni a Közgyûlésnek, jóvá kell hagyni, majd
továbbítani kell az Országos Bírósági Hivatalnak.

A beszámolót és közhasznúsági mellékleteit a Fizi-
kai Szemle jelen számában külön részleteztük, ezért
itt csak a 2014. évi költségvetés, valamint a 2015. évi
költségterv legfontosabb számait foglaljuk össze.

A 2014. évi költségvetés:
A Társulat vagyona: 5 501 000 Ft.
Tárgyévi eredmény 107 444 Ft (az eredmény csök-

kent az elôzô évihez képest).
Közvetlen költségvetési, illetve pályázati támoga-

tás: Öveges József Fizikaversenyre az Emberi Erôfor-
rások Minisztériumától (1 000 eFt), a CERN-i tanárto-
vábbképzésre a Jövônk Nukleáris Energetikusáért
Alapítványtól (1 600 eFt), Fizikai Szemlére a Nemzeti
Kulturális Alaptól (2 000 eFt), Fizikai Szemlére az
MTA-tól (2 800 eFt).

SZJA 1%: 676 997 Ft. (Ez sajnos évek óta folyamato-
san csökken: 2013-ban 782 eFt, 2012-ben 886 eFt,
2011-ben 1 067 eFt.)

Cél szerinti juttatás: a tagdíj fejében kapják a tagok
a Fizikai Szemlét.

Eredménykimutatás: összes bevétel 41 857 508 Ft,
összes kiadás 41 750 064 Ft. Ebbôl az eredmény
107 444 Ft.
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Külön kell venni az alaptevékenységet és a vállal-

Nagy Zsigmondnénak Kürti Jenő főtitkár mond köszönetet.

kozási tevékenységet. A Fizikai Szemle a vállalkozási
részhez tartozik.

A tagdíjak kérdésére a fôtitkár külön kitért. 2014-
ben a magánszemélyektôl származó tagdíj összege:
4 661 900 Ft volt. Sajnos ez kis csökkenést jelent,
ugyanis 2013-ban még 4 906 eFt volt. Ennek oka az
egyes tagdíjak 2014-es csökkentése. A tagság létszá-
mát ugyanis növelni szeretné a Társulat, ennek érde-
kében 2014-ben a tagdíjak nagyságát csökkentettük a
tanárok és a 30 év alattiak számára: tanároknak 8000
Ft helyett 5000 Ft, diákoknak 3500 Ft helyett 3000 Ft
lett az új tagdíj. Emellett minden 30 évnél fiatalabb
számára a diákokéval azonos tagdíjat határoztunk
meg (a 30 év alatti, már nem diákoknak 8000 Ft-ról
3000 Ft-ra csökken így az éves tagdíja). Valószínûleg
ennek következményeként a tagdíjat fizetôk száma a
korábbi 800-ról 2014-ben 877-re emelkedett. Sajnos
azonban ez nem bizonyult elegendônek a tagdíjcsök-
kentés miatt kiesô bevétel kompenzálására. A fôtitkár
ezzel kapcsolatban bemutatott egy tanulságos grafi-
kont, amely a Társulatba belépô tagok számának ala-
kulását mutatta éves bontásban a kezdetek (1948) óta.
Az elmúlt 10 évben az évente belépô új tagok száma
30-40 között ingadozott. Egyetlen kivétel 2008-ban
volt, amikor 72-en léptek be. Ehhez képest kiemelke-
dô szám a 2014-ben belépô 127 új tag. Ennél nagyobb
csak az 1998-as szám volt, amikor 155 új tag lépett be
az ELFT-be. Nagyon jó lenne hasonló növekedési üte-
met tartani a következô években is.

A 2015. évi költségterv:
Eredmény összesen: −351 250 Ft. Ennek oka sze-

mélyi változásokban kereshetô, valamint abban, hogy
az egyes pályázatokon idén kevesebb pénzt nyertünk
el, mint tavaly. Pozitívum, hogy a Paksi Atomerômû-
tôl mégis megkapjuk a Fizikai Szemlére a támogatást!
(A Társulat nem profitorientált szervezet.)

A területi csoportok támogatására idén is 350 000
Ft-ot terveztünk. A Fizikai Szemle eredménye körül-
belül 190 000 Ft lesz.

A Társulat életében pozitívum, hogy több cég tovább-
ra is jelentôs összegekkel támogatja mûködésünket.
Legnagyobb támogatóinknak külön köszönjük a segít-
séget. Ezeket a támogatásokat, adományokat elsôsor-
ban tanárok továbbképzésére, illetve tehetséggondozó
tanulmányi versenyek szervezésére fordítottuk.

2014-ben kapott adományok, részletesen lásd e
szám 282–284 oldalain: MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyrt. (3 900 eFt), National Instruments Hungary Kft.
(700 eFt), Richter Gedeon Nyrt. (600 eFt), MVM Ma-
gyar Villamos Mûvek Zrt. (300 eFt), Ericsson Magyar-
ország Kft. (300 eFt), Knorr-Bremse Magyarország
(300 eFt), Paksi Atomerômû Zrt. (350 eFt), Morgan
Stanley Magyarország Elemzô Kft. (250 eFt), Eger Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata (200 eFt), Semilab
Zrt. (100 eFt), Magnificat Kft. (75 eFt), Femtovics Kft.
(50 eFt) és Gabonakutató Kft. (50 eFt).

2014-ben jogi és pártolói tagdíjat fizettek: Paksi
Atomerômû Zrt. (750 eFt), MTA Wigner Fizikai Kuta-
tóközpont (400 eFt), Budapesti Elektromos Mûvek
(250 eFt), MTA Energiatudományi Kutatóközpont
(125 eFt), MTA TTK MFA (125 eFt), MTA Izotópkutató
Intézet (100 eFt), B&T Service Kft. (100 eFt) és Semi-
lab Zrt. (50 eFt). Nagyon köszönjük a jogi és pártolói
tagdíjat fizetô szervezeteknek a segítséget.

Rajtuk kívül hálásan köszönjük az egyéni pártolói
díjat fizetôk (Barabási Albert László és Forró László )
segítségét.

Az MTA által felajánlott Simonyi Károly A fizika kul-
túrtörténete címû könyv legújabb kiadásából 2014-ben
13 darabot használtunk fel különbözô tanulmányi verse-
nyeken, illetve a Tanári Ankéton történô díjazásokra.

A 2014-es évre vonatkozó részletes tartalmi beszá-
moló megtalálható a Fizikai Szemle jelen számában a
közhasznúsági jelentésben, ezért annak tárgyalására
itt nem térünk ki. Mindössze azzal egészítjük ki az ott
leírtakat, hogy az ELFT honlapjának használhatósága
2014-ben tovább javult és a Társulat életével kapcso-
latos minden fontos információ megtalálható honla-
punkon, illetve Facebook-oldalunkon.

Ezt követôen a fôtitkár tájékoztatta a Küldöttköz-
gyûlést néhány bekövetkezett, illetve a közeljövôben
bekövetkezô szervezeti-mûködési, valamin személyi
változásról:

– Az ELFT titkársága a KFKI-ból a IX. kerület Rá-
day utca 18-ba költözött.

– A székhely 1027 Budapest, Fô utca 68-ról módo-
sult az 1092 Budapest, Ráday utca 18-ra.

– Megalakultak a Szakosztályok, valamint a Szi-
lárdtest-fizikai Szakcsoport.

– Füstöss László idén ôsztôl sajnos nem tudja to-
vább vállalni a Fizikai Szemle szerkesztését. Köszön-
jük eddigi munkáját. Fontos feladat lesz az új szer-
kesztô megtalálása.

– Nagy Zsigmondné ügyvezetô nyugdíjazása miatt
Kovács Bernadett lesz az új ügyvezetô 2015. július
1-jétôl. A Közgyûlés elbúcsúztatta és egyben megkö-
szönte Nagy Zsigmondnénak az ELFT-ért végzett több
évtizedes áldozatos munkáját. Kovács Bernadett be-
mutatkozott a jelenlevôknek.
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Ezt követôen került sor a Felügyelô Bizottság jelen-

Az ELFT-érmét Lohner Tivadar érdemelte ki.

Az alapszabály-módosításról szavaz a Közgyûlés.

tésére. A Bizottság jelentését Újfalussy Balázs bizott-
sági elnök helyett Fábián Margit ismertette.

A Felügyelô Bizottság feladatának megfelelôen fi-
gyelemmel kísérte a Társulat mûködését. A 2014-es év
gazdálkodása a fôösszeget tekintve nagyjából a terve-
zettnek megfelelôen alakult. Ez ebben az évben is a
Fizikai Szemle kiadását segítô pályázatok sikerének,
illetve a mûködésre kapott támogatásoknak köszön-
hetô. A folyó évre vonatkozó tervekben szereplô fô-
összeg kis mértékben magasabb a tavalyiénál. Ezt az
eddigi tapasztalatok alapján a tervezhetôség határain
belül reálisnak látjuk. Örvendetes, hogy a Fizikai
Szemle anyagi helyzete 2015-ben is stabilnak ígérke-
zik, amennyiben a pályázatok és támogatások befoly-
nak. Sajnos nem minden területi csoport küldte be
szakmai és pénzügyi beszámolóját és költségtervét.
Ennek ellenére az elmúlt évben is négy területi cso-
port kapott kisebb-nagyobb összeget a mûködésre. A
költségvetésben a tavalyi elôirányzattal megegyezôen
a területi csoportok támogatására ebben az évben is
350 eFt van tervezve. Az Elnökség az Alapszabályban
meghatározottaknak megfelelôen mûködött, a nyári
szünetet kivéve havi rendszerességgel megtartotta ülé-
seit. Az évek óta rendszeresen ellátott feladatok mel-
lett az aktuális problémák megoldására több nyílt ta-
nácskozásnak is helyet adott. Az Elnökség többször is
foglalkozott a hosszú távú stratégia kérdésével. 2015-
ben a Társulat egy új, országos rendezvénnyel (A fizi-
ka mindenkié ) jelentkezett, amelynek elôkészítô mun-
kái nagyrészt már 2014-ben megkezdôdtek, végül idén
áprilisban országosan 52 helyszínen zajlott le sikere-
sen. A Felügyelô Bizottság figyelemmel kísérte az új
ügyvezetô titkár személyének kiválasztását is.

Mindent egybevetve a Felügyelô Bizottság úgy látja,
hogy az elmúlt évben a Társulat mûködése megfelelt az
Alapszabálynak és az Ügyrendnek, valamint a rendeleti
elôírásoknak. A Társulat Elnökségével és Titkárságával
a Bizottság együttmûködése zavartalan volt.

A Bizottság kéri a jelentés tudomásulvételét.

Ezt követôen a fôtitkár ismertette az Elnökség ja-
vaslatát az Alapszabály 2016-os módosításának irány-
elveirôl. Kürti Jenô elmondta, hogy a Küldöttközgyû-
lés az Alapszabályt a 2015. januári rendkívüli közgyû-
lésen lefolyt vitának megfelelôen a kivetített tartalmi
pontokban kívánja módosítani:

1. a. változat: Az Elnökség és a Felügyelô Bizott-
ság választásának periódusa három év úgy, hogy az
adott tisztségbe megszakítás nélkül mindenki egyszer
újraválasztható. A Jelölôbizottságot a Küldöttközgyû-
lés az Elnökségre és a Felügyelô Bizottságra kiterjedô
tisztújítást megelôzô évben választja meg és megbíza-
tása szintén három évre szól.

A területi és szakcsoportok, valamint a szakosztá-
lyok választásának periódusa változatlan újraválasztá-
si szabályok mellett három év.

b. változat: Az Elnökség és a Felügyelô Bizottság
választásának periódusa négy év úgy, hogy az adott
tisztségbe megszakítás nélkül mindenki egyszer újra-
választható. A Jelölô Bizottságot a Küldöttközgyûlés
az Elnökségre és a Felügyelô Bizottságra kiterjedô
tisztújítást megelôzô évben választja meg és megbíza-
tása négy évre szól.

2. A tíz fôbôl álló Elnökség tagjai:
– elnök és alelnök,
– fôtitkár,
– hét elnökségi tag.

3. Az elnök és az alelnök közül az egyik kutató
vagy felsôoktatási oktató, a másik közoktatásban ak-
tív fizikatanár. Az elnököt akadályoztatás esetén az
alelnök helyettesíti. Kettôjük közül elsôdlegesen a
tanár feladata a Társulat képviselete a fizikatanárokat,
illetve a fizika oktatását érintô kérdésekben.

4. Az Elnökség kiemelt fontosságú feladata az ifjú-
sági kapcsolatok ápolása, különös tekintettel az után-
pótlás biztosítására, valamint a Társulattal, illetve a
fizika eseményeivel kapcsolatos belsô és külsô kom-
munikáció. Az e területek gondozásáért felelôs elnök-
ségi tagokat a Küldöttközgyûlés személy szerint vá-
lasztja meg.
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5. Az új szerkezettel megszûnik a megválasztott és

Solymosi József Bozóky László-díjat kapott.

Geretovszky Zsolt a Schmid Rezsô-díjjal.

a leköszönô elnök funkciója, rendkívüli esetektôl
eltekintve mindenkit egy idôben és ugyanarra az idô-
tartamra választanak.

A Küldöttközgyûlés felkéri az Elnökséget, hogy a
2016. évi küldöttközgyûlésre terjessze elô a fenti pon-
toknak megfelelô Alapszabály-változtatási ajánlást, és
tegyen javaslatot az új szerkezetre való áttérés módjára.

A vitában többen hozzászóltak a kívánt módosítások
pontjaihoz.

Moróné Tapody Éva az 5. ponttal kapcsolatban úgy
érzi, hogy az eddigi választási rendszer jól mûködött.
Szükség van leköszönô és megválasztott elnökre is,
hogy egy évig együtt tudjanak dolgozni.

Woynarovich Ferenc: A csúsztatás megoldható.
Azért vetôdött fel a rövidebb megbízatás lehetôsége,
mert sokan nem tudják elkötelezni magukat hosszú
idôre. A tervek szerint a tisztségek elnevezései is meg
fognak változni.

Patkós András elmondta, hogy a jelenlegi tisztújítá-
son sem az egész elnökséget cseréljük le.

Nagy Dénes Lajos a három évet preferálná. Ha ket-
tô ciklusban gondolkodunk, akkor az már hat év.

Deme Sándor szerint a négy éves idôszak már jól
bevált a szakcsoportoknál.

Kovách Ádám felvetette, hogy az újraválasztás tör-
ténhet csak a fele idôszakra. Például ha négy éves
ciklus van, akkor utána csak kettô évre lehessen újra-
választani.

Pécz Béla: A bírósági bejegyzési folyamat elég bo-
nyolult és hosszadalmas, ezért jobb lenne, ha hosz-
szabb ideig lehetne betölteni egy tisztséget. A négy
évet preferálja.

Woynarovich Ferenc: A Jelölôbizottság elmondása
szerint nagyon nehéz a tisztségekre jelölteket találni,
fôleg hosszú idôszakra. A jelöltnek nem kell elköte-
leznie magát kettô ciklusra, de ott van az újraválasztás
lehetôsége. Három évre könnyebb valakit felkérni,
mint hatra.

Csordás András javasolta, hogy lehetne két alel-
nök, egy a kutatási területrôl és egy tanár.

Nagy Dénes Lajos szerint az elnökségi és bizottsági
tisztségviselôkre vonatkozzon a három év, a szak- és
területi csoportokra maradhatna a négy év.

Solymosi József: Nem szükséges megkülönböztetni
az elnökség tagjait feladat szerint. Az Elnökség maga
ossza ki a feladatokat a tagjai között.

Moróné Tapody Éva visszavonta a megválasztott és
leköszönô elnök funkcióra tett javaslatát.

Ezután szavazás történt kézfeltartással az 5 változ-
tatási pontról, ennek eredménye:
1. – 4 éves ciklus legyen: 37 szavazat.

– 3 éves ciklus legyen: 18 szavazat.
2. – elnök, 2 alelnök, fôtitkár, 6 elnökségi tag: 1 sza-

vazat
– elnök, 1 alelnök, fôtitkár, 7 elnökségi tag: 55

szavazat
3. Az elnök és az alelnök közül az egyik kutató vagy

felsôoktatási oktató, a másik közoktatásban aktív
fizikatanár. Az elnököt akadályoztatás esetén az
alelnök helyettesíti: 56 szavazat.

4. Az ifjúsági kapcsolatok, valamint a belsô és külsô
kommunikáció gondozásáért felelôs elnökségi ta-
gokat a Küldöttközgyûlés személy szerint választja
meg. 50 igen szavazat, 6 tartózkodás.

5. Az új szerkezettel megszûnik a megválasztott és a
leköszönô elnök funkciója, rendkívüli esetektôl
eltekintve mindenkit egy idôben és ugyanarra az
idôtartamra választanak. 43 igen szavazat, 13 ellen-
szavazat.

Patkós András felkérte Woynarovich Ferencet, hogy a
szavazás eredményének megfelelôen fogalmazza meg
az Alapszabály módosítását.

Ezt követôen Kürti Jenô ismertette, hogy az elnökség
Lohner Tivadart javasolja az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat Érmére. Gyulai József és Pécz Béla röviden
bemutatta Lohner Tivadart. Az Elnökség Promé-
theusz-díjra javasolja Holics Lászlót. Csordás András
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és Mester András röviden bemutatta Holics Lászlót,

A Gombás Pál-díjat Pályi András kapta.

Nógrádi Dániel a friss Novobátzky Károly-díjas.

aki sajnos személyesen nem tudott részt venni a Kül-
döttközgyûlésen, elôzetesen kimentését kérte. Az
Elnökség tiszteletbeli tagoknak javasolja Juhász Tibort
és Gaetana Laricchiát. Elôbbit Kroó Norbert, utóbbit
Kövér Ákos mutatta be röviden. Vita nem volt, a Köz-
gyûlés elfogadta a javaslatokat, amelyekrôl majd tit-
kos szavazás lesz.

Ezután folytatódott a vita a napirend 3–5. pontjaival
kapcsolatban.

Patkós András megjegyezte, hogy a költségtervben
a −351 250 Ft ledolgozható a pályázások, szakértôi
munkák, konferenciák vállalásával.

Sükösd Csaba megköszönte Füstöss Lászlónak a
Fizikai Szemle szerkesztésében végzett munkáját.

Solymosi József elmondta, hogy a Hevesy György-
díjat május 7-én Zagyvai Péter vehette át.

Kirsch Éva megjegyezte, hogy a Mikola-versenyt a
Vermes Alapítvány szervezi, amelyben ELFT társulati
tagok is tevékenykednek.

Lakatos Tibor elmondta, hogy a Baranya megyei
csoport sajnos elmaradt a beszámoló beadásával. A
Kis Esti Fizika rendezvényük sikeresen lezajlott. A
Fizikai Szemlénél megtakarítást jelenthetne, ha elekt-
ronikus elôfizetésre is lenne lehetôség.

Kovách Ádám javasolta, ha a közhasznúsági jelen-
tésben karakterkorlátok vannak, akkor legyen kétféle
beszámoló.

Patkós András: Szerencsére az Euro Physics Letters a
2013-as osztalékát ki fogja fizetni, így ez is javítani fogja
a terv eredményét. Az elektronikus Fizikai Szemle be-
vezetésérôl már többször beszélgetett az Elnökség.

A vita végén Kürti Jenô megköszönte a leköszönô
Elnökség munkáját, és az Elnökség visszaadta megbí-
zatását.

Ezt követôen szavazásra került sor, aminek ered-
ményeképpen a fôtitkári beszámolót, a 2014. évi köz-
hasznúsági jelentést, a 2015. évi költségtervet és a
Felügyelô Bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta
a Küldöttközgyûlés.

A következô napirendi pont a Jelölôbizottság elô-
terjesztése volt az új tisztségviselôk megválasztására.
A Jelölôbizottság elnökének megbízásából Tímár Já-
nos elmondta, hogy március 31-ig lehetett jelölteket
állítaniuk a szakcsoportoknak. A beérkezett ajánlások
alapján Sólyom Jenô, a Jelölôbizottság elnöke tárgyalt
a szóba jövô jelöltekkel, s így alakult ki a Jelölôbizott-
ság javaslata a Küldöttközgyûlés számára. Egy fôtit-
kárt, 3 alelnököt és 4 fôtitkárhelyettest kell megvá-
lasztani, valamint 5 tagot a Felügyelô Bizottságba,
mindenkit titkos szavazással. Tímár János ismertette a
jelöltek rövid életrajzát.

Javasolt fôtitkár: Újfalussy Balázs, aki vállalja a jelölt-
séget. Jelölését egyhangúlag elfogadta a Közgyûlés.

Javasolt alelnökök: Cserti József, Kiss Gyula, Kürti
Jenô, Pántyáné Kuzder Mária. (Cserti József csak al-
elnöknek választható. A többi jelölt közül, ha vala-
melyik kiesik, akkor fôtitkárhelyettesnek még meg-
választható.) Mindegyik jelöltet egyhangúlag elfogad-
ta a Közgyûlés.

A szavazás két körben történik. A fôtitkárhelyette-
sekrôl a második körben lesz a szavazás.

Javasolt fôtitkárhelyettesek: Fábián Margit, Molnár
László, Solymosi József, Sükösd Csaba, valamint aki
kiesik az alelnökök közül. A Közgyûlés egyhangúlag
elfogadta a javaslatot.

A Felügyelô Bizottságba javasolt tagok: Barabás
Péter, Fülöp Csilla, Halbritter András, Heitler Kriszti-
na, Lábár János, Szabó István, Theisz György.

Vita nem volt, mindenki elfogadta a javaslatokat.
Helyszíni jelölés nem volt. A szavazólapokat kiosztot-
ták. Azok kaptak szavazólapot, akik leadták küldött-
igazolványukat.

Ezután szünet és szavazás következett. A küldöttek-
nek a fôtitkárra, az alelnökökre, a fôtitkárhelyettesekre,
a Felügyelô Bizottság tagjaira, a tiszteletbeli tagokra,
valamint az ELFT-éremmel, illetve a Prométheusz-díjjal
kapcsolatos személyekre kellett szavazniuk.

A szünet ideje alatt a Szavazatszámláló Bizottság
összesítette az eredményeket. Elôször a két díjazottra
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vonatkozó összesítés történt meg, a következô ered-

Erdélyi Miklóst Budó Ágoston-díjjal jutalmazták. A nívódíjas Gnädig Péter Füstöss Lászlóval.

Börzsönyi Tamás a Gyulai Zoltán-díj átvétele után.

ménnyel: Lohner Tivadarra 54-bôl 54 igen szavazat,
Holics Lászlóra 52-bôl 52 igen szavazat.

A folytatódó Közgyûlésen elôször a díjátadások
történtek meg.

A díjakat rövid értékelés után a Díjbizottság elnöke,
Kamarás Katalin adta át.

Bozóky László-díj: Solymosi József – Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem

Budó Ágoston-díj: Erdélyi Miklós – Szegedi Tudo-
mányegyetem

Gombás Pál-díj: Pályi András – ELTE
Gyulai Zoltán-díj: Börzsönyi Tamás – MTA Wigner

Fizikai Kutatóközpont
Novobátzky Károly-díj: Nógrádi Dániel – Eötvös

Loránd Tudományegyetem
Schmid Rezsô-díj: Geretovszky Zsolt – Szegedi Tu-

dományegyetem
ELFT-érem: Lohner Tivadar – MTA EK MFA
Prométheusz-díj: Holics László, aki a díjat a követ-

kezô elnökségi ülésen veheti át.
Marx György Fizikai Szemle Nívódíj: Gnädig Péter.

Gratulálunk a díjazottaknak.
Patkós András elmondta, hogy a Díjbizottság ebben

a felállásban még 1 évig mûködik. Patkós András és
Jánossy András kilépett a bizottságból, helyükre Palla
László és Szunyogh László kerül.

Ezt követôen a Szavazatszámláló Bizottság nevé-
ben Tóth József kihirdette a tisztségviselôkre vonatko-
zó eredményt. Minden személyre 56 érvényes szava-
zólap érkezett.

A fôtitkár 56 igen szavazattal Újfalussy Balázs lett.
A három alelnök: Kürti Jenô (52 igen), Pántyáné

Kuzder Mária (45), Cserti József (44).
Kiss Gyula 18 igen szavazatot kapott és átkerült

fôtitkárhelyettesi jelölésbe.
A Felügyelô Bizottság öt tagja a leadott igen szavaza-

tok alapján: Heitler Krisztina (49), Theisz György (41),
Fülöp Csilla (37), Szabó István (37), Lábár János (33).

Barabás Péter 30, Halbritter András 26 szavazatot
kapott.

A tiszteletbeli tagokra leadott igen szavazatok: Ju-
hász Tibor (46 igen), Gaetana Laricchia (37 igen).

A titkos szavazás, egy külön második körben, a négy
megválasztható fôtitkárhelyettesrôl is megtörtént, ahol
megint mindenkire 56 érvényes szavazólap érkezett:
Fábián Margit (52 igen), Sükösd Csaba (50 igen), Mol-
nár László (45 igen), Kiss Gyula (40 igen). Rajtuk kívül
Solymosi József 28 igen szavazatot kapott.

Gratulálunk a megválasztottaknak, és kérjük azok
további segítségét is, akik most nem jutottak külön
nevesített tisztséghez.

A zárszóban Patkós András elnök elmondta, hogy ez
az év eddig jól indult. A Tanári Ankéton is és az Öve-
ges-versenyen is jóval magasabb volt a résztvevôk
létszáma, mint a korábbi években. A tankönyvek vé-
leményezésére az OFI az ELFT-vel fog szerzôdést
kötni. Az elsô alkalommal megrendezett A fizika
mindenkié is sikeresen lezajlott. Ôsszel megkezdjük a
2016-os szegedi Vándorgyûlés szervezését.

Elnök úr megköszönte a jelenlevôknek a Küldött-
közgyûlésen való megjelenést és a Bizottságok mun-
káját, végül bezárta az ülést.
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A fizika mindenkié rendezvény margójára

A fizika mindenkié rendezvény célja az volt, hogy
országszerte a falvaktól a nagyvárosokig, az általános
iskoláktól az egyetemekig legyen egy nap, amikor
minden a fizikáról szól, arról a tudományról, amely
mindennapjainkat behálózza, amely ‘okos’ eszközök
használatával, fejlett technológiai megoldásokkal ké-
nyelmesebbé és biztonságosabbá teszi életünket.

A rendezvényt az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
égisze alatt szerveztük, amelyhez csatlakozott az ELTE
TTK Fizikai Intézet, az MTA Energiatudományi Kuta-
tóközpont és az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont,
valamint jelentôs anyagi támogatást kaptunk a Tungs-
ram Schréder Világítási Berendezések Zrt. vállalattól.

2015 hivatalosan a Fény nemzetközi éve, ezért te-
matikailag csatlakoztunk a fény témaköréhez. A fizi-
ka mindenkié rendezvénynek nem volt központi he-
lye, csak az idôpontot rögzítettük április 18-ra. Vára-
kozással és izgalommal vártuk a nagy eseményt.

Országos fizikaünnep volt Soprontól Debrecenig,
Gyôrtôl Békéscsabáig mintegy 45 helyszínen, 52 tar-
talmas programmal.

Minden helyszín ugyanolyan fontossággal bírt, a
programokat a helyi tanár-diák közösség alkotta, épí-
tette fel és valósította meg. Minden helyszín és min-
den program egyedi volt, a több órás, de gyakran
egész napos rendezvény sikere nagymértékben a
helyi szervezôk lelkesedésén, ötletességén múlott.

A fizika mindenkié rendezvényre megmozdult az
ország, fizikáról szólt egy nap a kisiskolásoknak, a
gimnazistáknak, az egyetemistáknak, a szülôknek és
sok esetben a nagyszülôknek is. A nap elteltével,
amely sok helyen estébe hajló fesztivállá alakult, meg-
mutattuk, hogy a fizika nemcsak törvények és képle-
tek alkotta halmaz, hanem izgalmas, kézzelfogható,

érdekes jelenségek tárháza, amely lebilincseli a diáko-
kat, felnôtteket.

A legkülönbözôbb programokkal vonzotta a fizika
az iskolákba, egyetemekre, parkokba, obszervató-
riumba, múzeumokba, rendezvényközpontokba a diák
és felnôtt látogatókat. Rendkívül érdekes és látványos
kísérletek zajlottak, mint például a folyékony nitrogé-
nes PET palack fröcskölés, szárazjeges autóemelés,
szikrázó Tesla-tekercs bemutatás, távcsöves csillagfi-
gyelés, lézeres show, fényfestés, napóra- és periszkóp-
készítés, vízi rakéta és camera obscura készítés, élô
szivárvány alkotás és még sok más kreatív program.
Támogatónknak köszönhetôen tematikus világítástech-
nikai számolások és kísérletek zajlottak több helyen,
amelynek mérési jegyzôkönyvei figyelemre méltó pon-
tossággal, dokumentálással készültek el.

A kísérletek során sok vélt-rejtélyre is fény derült,
sok kérdésre választ adtunk, mert közérthetôen el-
mondtuk, megmutattuk, megmértük, elmagyaráztuk,
hogy milyen csodás a fizika világa. Csillogó szemek –
végtelennek tûnô kérdezgetések – sokszorosan meg-
ismételt kísérletek! Talán így lehet keretbe foglalni a
napot, amelyen országszerte több ezren vettek részt.

A rendezvény http://afizikamindenkie.kfki.hu hon-
lapján további érdekes beszámolókat olvashatnak,
illetve izgalmas pillanatok fotóit nézegethetik az ér-
deklôdôk. Errôl a különleges és újszerû kezdeménye-
zésrôl számos cikk is megjelent a sajtóban, amelyeket
ugyancsak e honlapon gyûjtöttünk össze.

Köszönjük a színes programokat, gratulálunk a
szervezéshez!

Jövôre újra és még többen fizikázzunk, hiszen a
fizika mindenkié!

Fábián Margit, Cserti József
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