
A Közgyûlés elôtti tudományos elôadás a 2015-ös Nobel-díjról és
elôzményeirôl.

HÍREK – ESEMÉNYEK

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Küldöttközgyûlése

1 A közgyûlési képeket Kiss Andor készítette.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2016. május 14-én
az ELTE TTK Eötvös termében tartotta éves küldött-
közgyûlését. A hagyományos, napirend elôtti szakmai
elôadást Trócsányi Zoltán, a Debreceni Egyetem pro-
fesszora tartotta Neutrínóoszcilláció címmel1 (az elô-
adás alapján készült írás jelen lapszámunk 182–189.
oldalain olvasható).

Elnöki köszöntô

Az elôadás után Patkós András, a Társulat elnöke
köszöntötte a jelenlévôket és rövid megnyitó beszé-
dében kiemelt néhányat a Társulat tavalyi és idei tevé-
kenységeibôl, így a Fény Nemzetközi Évéhez kapcso-
lódó rendezvényeket, a Fizikatanári Ankét és a Sugár-
védelmi Továbbképzô Tanfolyam megszervezését.
Helyes lépésnek bizonyult a tavalyi évben a tanár-
alelnök funkció bevezetése, aminek fontos szerepe
volt abban, hogy a magyar közoktatásban történtekre
a Társulat gyorsan és szakszerûen tudott reagálni.

Fizika a közoktatásban

Ezután Pántyáné Kuzder Mária alelnök tájékoztatta a
küldötteket a fizika közoktatásáért tett lépésekrôl. El-
mondta, hogy felvették a kapcsolatot az Oktatáskutató
és Fejlesztô Intézettel, aminek eredményeként Ujvári
Sándor részt vett a kísérleti „A” kerettanterv tanköny-
veinek fejlesztésében, továbbá 50 fizikatanár úgy taní-
totta végig a könyvet, hogy közben folyamatosan nap-
lózta a tapasztalatokat és véleményezte a könyvet.
Pozitív eredmény, hogy a szerzôk a szakmai kérdések-
ben elfogadták a véleményeket és ezeket figyelembe
véve javítottak a könyveken. Nem változtattak azon-
ban, és vitát sem lehetett kezdeményezni a tanterv
szerinti beosztáson. A Társulat szakértôi szakvéle-
ményt adtak a „B” típusú tankönyvekrôl is, ezek eseté-
ben azonban nem került sor a szerzôkkel a vélemény
megvitatására. Bekapcsolódtak az Oktatási Kerekasztal
Tartalomfejlesztési munkacsoportjainak munkájába. Itt
kezdetben 6 munkacsoport megalakítását tûzték ki
célul, amelyekbôl a Társulat 3 munkacsoportban (NAT
kerettanterv 5–12. évfolyam, tankönyv, differenciált és
integrált oktatás) képviseltette magát. (A differenciált
és integrált oktatás munkacsoport az önálló munka
megkezdése elôtt megszûnt.) A 5–12. osztály kerettan-
tervének elemzésében résztvevôk feladata a fizika
tantárgy jelenlegi tartalmának elemzése és a változtatá-

si javaslatok megfogalmazása volt. Szakértôink közvet-
lenül a fizikatanároktól kértek és kaptak véleményt,
amelyekbôl Moróné Tapody Éva, Jánossy Zsolt, Ujvári
Sándor és Theisz György egy 11 oldalas összefoglalót
írt, valamint készült egy vezetôi összefoglaló, amelyrôl
szintén megkérték a kollégák véleményét.

2016. március 22-én jelent meg A kerettantervek
kiadásának és jóváhagyásának rendjérôl szóló 51/
2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása címû
anyag a szakközépiskolák szakgimnáziummá alakítá-
sáról. Ennek alapján szakképzési irányok szerint 7
tantervi alcsoportot hoztak létre, amelyekre meghatá-
rozták, hogy 2016 szeptemberétôl mely egyetlen vagy
éppen nulla természettudományi tárgyat fognak taní-
tani. A Társulat állásfoglalást készített a szakirányú
középfokú képzés létrehozandó rendszerérôl és tan-
tárgyi programjáról, amelyet eljuttatott a Közoktatási
Államtitkárságra, illetve az MTA képviselôje, Csépe
Valéria akadémikus asszony közvetítésével a Közok-
tatási Kerekasztalhoz. 2016. május 2-án megjelent A
szakgimnáziumi képzés óraterve, amely tartalmaz
látszatengedményeket, de még így is elfogadhatatlan.
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat véleményével egyet-
értô Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Biológiai Tár-
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saság, Magyar Csillagászati Egyesület és a Magyar Ké-

Szavaznak a küldöttek.

mikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya
közös nyilatkozatot terveznek kiadni, hangsúlyozva,
hogy politikamentesen, szakmai érveken alapuló tár-
gyalásokon szeretnének elérni változtatást a szakgim-
náziumok természettudományi oktatásában.

Fôtitkári beszámoló

Az elnökség aktuális tevékenységérôl adott részletes
beszámolót követôen tartotta meg Újfalussy Balázs
fôtitkári beszámolóját. Ismertette a Társulat 2015. évi
gazdálkodását és 2016. évi pénzügyi tervét. A 2016.
évi költségvetés jelenleg deficitet mutat, ezért lépése-
ket kell tenni a bevételek növelésére (például a sze-
mélyi jövedelemadó 1%-ból származó bevétel növelé-
sével, a pártolói tagság kiterjesztésével, a szakcsopor-
tok jövedelemszerzô tevékenységének fokozásával)
és a kiadások csökkentésére. Ez utóbbival kapcsolat-
ban felmerül, hogy a Fizikai Szemle fokozatos elekt-
ronikussá alakításával csökkenthetôk a költségek.
Errôl már készült egy internetes véleményfelmérés, és
a nyár folyamán a tagoktól nyilatkozatot kérünk arról,
hogy papíralapon vagy elektronikusan kívánják 2017.
folyamán megkapni a Fizikai Szemlét.

A közhasznúsági tevékenység egyik alapvetô forrá-
sa a személyi jövedelemadó 1%-ból származó bevétel.
A 2015-ben ilyen módon befolyt összeg 25%-át a Tár-
sulat mûködési kiadásainak részbeni fedezésére fordí-
totta (iroda bérleti díja, könyvelési díj). A fennmaradó
összeget a Fizikai Szemle postázási költségeire hasz-
náltuk fel. A Társulat közhasznúsági tevékenysége a
fôtitkári beszámoló szerint 4 alapcél köré szervezôdik.

A tudományos tevékenység és kutatás területén a tu-
dományos eredmények közzétételének, azok megvi-
tatásának színteret adó tudományos konferenciák,
iskolák, elôadóülések, valamint más tudományos ren-
dezvények szervezését és lebonyolítását emelte ki.

E területen 2015-ben a következô rendezvényeket
tartották:

– Sugárvédelmi továbbképzô tanfolyam

– PIPAMON workshop (Photon and fast Ion in-
cluded Processes in Atoms, Molecules and Nanostruc-
tures)

– Teaching Physics Innovatively nemzetközi kon-
ferencia (TPI)

– Doktoranduszok országos konferenciája (DOFFI)
– LIGHTtalk: The Power of Photonics konferencia
– LIGHT talk: Careers in Photonics konferencia
– A területi és szakcsoportok által szervezett elô-

adások, bemutatók, kiállítások lebonyolítása,
például: Egy kis esti fizika, Kutatók Éjszakája, Szkep-
tikus Konferencia, Fizikus Napok.

A szakmai folyóiratok, kulturális örökség megóvása
területén a Társulat hivatalos folyóirata az 1951 óta
havonta megjelenô Fizikai Szemle a 2015. évben a 65.
évfolyamába lépett. A Középiskolai Matematikai és
Fizikai Lapok társtulajdonosaként a Társulat részt
vesz a folyóirat megjelentetésében. A [FIZINFO] leve-
lezôlistát a Társulat mûködteti. Kulturális örökségünk
ápolásában fontos esemény volt, hogy az Európai
Fizikai Társaság EPS Historic site megnevezést ítélt
oda a Fasori Gimnáziumnak, Wigner Jenô iskolájának.

A tehetséggondozás, képességfejlesztés, ismeretterjesz-
tés területén Társulatunk a képességfejlesztés szolgá-
latában versenyeken kínál felmérési lehetôséget. A
2015-ben szervezett és lebonyolított, némely alkalom-
mal több száz tanulót is megmozgató versenyek szá-
ma változatlanul meghaladja a húszat. Ezek között
számos olyan is szerepel, amelyek hosszabb idô óta
évente rendszeresen megrendezésre kerülnek.

– A Társulat 2015-ben is megrendezte országos
jellegû fizikaversenyeit: az Eötvös-versenyt, az Ortvay
Rudolf nemzetközi fizikai problémamegoldó versenyt,
a Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségku-
tató Fizikaversenyt, az Öveges József Kárpát-medencei
Fizikaversenyt és a Szilárd Leó Fizikaversenyt. Ezeken
kívül számos helyi fizikaversenyt is szervezett.

A legfontosabb tehetséggondozó aktivitások a kö-
vetkezôk voltak:

– A Társulat szervezte meg a résztvevôk kiválasz-
tását és felkészítését a 2016. évi Nemzetközi Fizikai
Diákolimpiára.

– Továbbra is szakmai felügyeletet lát el a Társulat
a Budapest Science Center Alapítvány kuratóriumán
keresztül a Csodák Palotája mûködése fölött.

– A Társulat Tehetségpontja az új székhelyen
anyagi problémák miatt „takarékon” mûködik.

– 2015-ben új esemény volt és nagy sikert aratott a
Fizika Mindenkié nap, amely 2015. április 18-án 45
helyszínen 52 programmal – idén, 2016. április 16-án
a Fény Éve támogatása nélkül is 42 helyszínen, 56
programmal – valósult meg.

A köznevelés, tanártovábbképzés területén:
– A tanártovábbképzés a Társulat oktatási szakcso-

portjainak, valamint területi csoportjainak szervezésé-
ben folyt. A fizikatanár-közösség számára módszertani
segítséget, tapasztalatcsere- és szakmai továbbképzés
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lehetôségét kínált a 2015. évben megrendezett, akkre-

A Küldöttközgyûlés megköszöni Szalay Katalin hosszú éveken át
tartó honlapszerkesztôi munkáját.

ditált továbbképzésként elismert 58. Fizikatanári Ankét
és Eszközbemutató, amelyet Hévízen rendeztek meg.
Az akkreditációt ezt követôen meg kellett újítani, amit
2016 februárjában újabb 5 évre elnyertünk.

– A Társulat kiemelt feladatának tartja a fizika és
általában a természettudományok közoktatásban be-
töltött szerepével (például pedagógus életpályamo-
dell, minôsítési rendszer, pedagóguskar, tankönyvfej-
lesztés, tantervek stb.) való foglalkozást.

– A Társulat szervezésében fizikatanárok 39 fôs cso-
portja vett részt a CERN-ben magyar nyelven megtartott
továbbképzésen (http://cern.sukjaro.eu/cern2015).

– 2015-ben a magyar delegáció részt vett a Lon-
donban rendezett Science on Stage nemzetközi okta-
tási konferencián, ahol Gajdosné Szabó Márta kémia-
tanárnô díjat is nyert. A magyar delegáció tagjait a
2014-ben az Eötvös Társulat társrendezésében végre-
hajtott hazai elôválogatón választották ki. Idén Debre-
cenben lesz az elôválogató verseny.

– A National Instruments vállalattal együttmûköd-
ve a MyDAQ univerzális mérôeszközt felhasználó
projektek tervezésére és megvalósítására a Társulat
pályázatot (http://sukjaro.eu/ELFT-NI-palyazat) hir-
detett meg tanároknak. Képviselôink részt vettek a
lebonyolításban és a zsûrizésben.

– Az Ericsson-díjjal és a Rátz Tanár Úr Életmûdíjjal
jutalmazott fizikatanárokra 2015-ben is a Társulat ez-
zel foglalkozó díjbizottsága tett szakmai javaslatot.

A 2015-ben bekövetkezett szervezeti és mûködési vál-
tozások:

– A Fizikai Szemle szerkesztôje Füstöss László he-
lyett 2016 januárjától Lendvai János lett.

– Az új ügyvezetô Nagy Zsigmondné helyett 2015
júliusától Kovács Bernadett lett.

– A Vas megyei szakcsoport újraalakult.

A következô napirendi pontban Újfalussy Balázs fôtit-
kár bemutatta a díjbizottság javaslatát a Társulat tudo-
mányos díjaira. A szakmai díjak átadására idén a Fizi-
kus Vándorgyûlésen kerül majd sor.

A levezetô elnök bejelentette, hogy Szalay Katalin
a továbbiakban nem vállalja a honlap szerkesztését,
de továbbra is segíti ezt a munkát. A küldöttközgyûlés
megköszönte Szalay Katalin hosszú éveken át végzett
munkáját.

A Fizikai Szemle szerkesztôbizottsága Illy József-
nek adományozza a 2015. évi Marx György Fizikai
Szemle nívódíjat Einstein, a geofizikus? címû cikkéért.
A díj pénzjutalommal jár együtt, amelyrôl Illy József a
Társulat javára lemondott.

A Felügyelô Bizottság jelentése

Ezután került sor a Felügyelô Bizottság jelentésére, amit
Heitler Krisztina bizottsági elnök távollétében Theisz
György ismertetett. A Felügyelô Bizottság 2015 májusá-
tól kezdte meg munkáját. Elkészítette saját ügyrendjét,
amely szerint évente legalább háromszor ülésezik.

A rendelkezésükre álló információk alapján a Tár-
sulat gazdálkodásáról az alábbiakat állapították meg:

– A Társulat pénzügyi helyzete az elmúlt évben
összességében deficitet mutatott. Kiemelkedôen ma-
gasnak mutatkoztak a személyi jellegû kiadások, illet-
ve a könyvelôi díj.

– A 2016. évi terveket áttekintve elmondható, hogy
– az elôzetes számok alapján – a 2015. évi deficites
gazdálkodás itt is folytatódik. A Felügyelô Bizottság a
gazdálkodási problémák csökkentésére javaslatokat
tett a Társulat elnökségének. A fenti megállapítások és
javaslatok mellett a Felügyelô Bizottság a 2015. évrôl
szóló fôtitkári beszámoló és a 2016. évi költségvetés
elfogadását javasolta a küldöttközgyûlésnek.

Hozzászólások

A Felügyelô Bizottság jelentését követôen Moróné Ta-
pody Éva, Almási Gábor, Lakatos Tibor, Halász Tibor,
Kovács József, Csordás András, Hegedûs Árpád és Mar-
tinás Katalin szóltak hozzá a fôtitkári beszámolóhoz.

Alapszabály-módosítás, társulati díjak, szavazás

Ezután került sor az alapszabály-módosítási javaslat
ismertetésére. Patkós András elöljáróban elmondta,
hogy a fôtitkár által elôterjesztendô javaslatok az egy
évvel ezelôtt meghatározott irányelveknek megfelel-
nek. Újfalussy Balázs ismertette a javasolt alapsza-
bály-módosítások listáját, amelyet Woynarovich Fe-
renc segítségével állították össze. A legfontosabb mó-
dosítás egyes vezetôi mandátumok idejének kettôrôl
négy évre történô növelése, valamint az elnök-alelnök
párra vonatkozó kutató-tanár paritás.
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Az alapszabály-módosításra vonatkozó elôterjesztés

Nagy Dénes Lajos az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érmével és Füs-
töss László „A fizikai gondolkodás terjesztéséért” kitüntetéssel.

Haiman Ottó otthonában, amikor Patkós Andrástól átvette az Eötvös
Plakettet (fotó: Kármán Tamás).

ismertetését követôen bemutatták az elnökség javasla-
tát a közgyûlés által odaítélhetô társulati díjakra, ame-
lyekrôl a közgyûlésnek titkosan kell szavaznia.

Ezután Patkós András elnök szavazásra bocsátotta
a Társulat 2015. évi közhasznúsági jelentését, vala-
mint az elnökség pénzügyi és szakmai beszámolóját,
amit a közgyûlés egyhangúlag elfogadott. Szintén
egyhangúlag fogadta el a közgyûlés a Társulat 2016.
évi költségvetését és a Felügyelô Bizottság jelentését.

Új jelölôbizottság

Mivel a jelölôbizottság mandátuma lejárt, és a követ-
kezô évi küldöttközgyûlés tisztújító, szükségessé vált
egy új jelölôbizottság megválasztása a következô négy
évre. Az új jelölôbizottságára – elôzetes egyeztetések
után – Kürti Jenô alelnök az alábbi javaslatot tette:

Elnök: Lévai Péter akadémikus (Budapest, MTA
Wigner Fizikai Kutatóközpont)

Tagok: Benedict Mihály egyetemi tanár (Szeged, Sze-
gedi Tudományegyetem), Cserti József egyetemi tanár
(Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem), Dudics
Pál nyugdíjas (Debrecen, a Középiskolai Oktatási Szak-
csoport jelöltje), Szénási Istvánné nyugdíjas (Budapest,
az Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport jelöltje).

A közgyûlés egyhangúlag elfogadta a javaslatokat,
majd késôbb titkos szavazással megerôsítette a jelölô-
bizottságot a fenti összetételben.

Díjak átadása

A küldöttek jelölôbizottságra, továbbá a társulati dí-
jakra történô titkos szavazását követô szünet után
került sor a díjak átadására. A díjakat Patkós András
elnök és Újfalussy Balázs fôtitkár adták át.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érme díjat kapott
Nagy Dénes Lajos, az MTA Wigner FK professzor eme-
ritusa, az ELTE nyugalmazott egyetemi tanára. Jelentôs
eredményeket ért el magfizikai módszerek, elsôsorban
a Mössbauer-spektroszkópia alkalmazásaiban. Fontos

szerepet játszott és játszik Magyarország részvételében
különféle nemzetközi kutatási infrastruktúrákban. Az
ELFT-ben több mint ötven éve tevékenykedik, volt fô-
titkár, alelnök, elnökségi tag. 1992-ben ô indította útjára
a Fizinfót. Az Európai Fizikai Társulatban (EPS) évtize-
dek óta az együttmûködés – mint például az ELFT és az
EPS hatékony kapcsolatai – fejlesztésén dolgozik.

Prométheusz-érmet „A fizikai gondolkodás terjesz-
téséért” Füstöss Lászlónak ítélték oda, aki e cél eléré-
séhez – a Fizikai Szemle szerkesztôjeként, tudomá-
nyos-ismeretterjesztô cikkek és könyvek készítôje-
ként, valamint a Budapesti Szkeptikus Konferenciaso-
rozat egyik elindítójaként – országos hatással járult.

Patkós András elnök elmondta, hogy az év folya-
mán két Eötvös Plakettet adományozott az elnökség.
(Az Eötvös Plakettet az Ügyrend szerint elnökség ado-
mányozza, és errôl tájékoztatja a közgyûlést).

– 2015 novemberének elején 90. születésnapján
Szatmáry Zoltán, a Fizikai Szemle fôszerkesztôje a
Társulat nevében is köszöntötte Pál Lénárdot. Ezen
az eseményen adták át Pál Lénárd részére az Eötvös
Plakettet a Társulat érdekében végzett tevékenységé-
nek elismeréséül.

– A 96. életévében járó Haiman Ottó 2015 decem-
berében jelezte, hogy a továbbiakban nem tudja foly-
tatni a Fizikai Szemle tartalomjegyzékének több
nyelvre fordítását. A Társulat elnöke Kármán Tamás
mûszaki szerkesztôvel együtt felkereste, és részére
átadták az Eötvös Plakettet.

Gratulálunk a díjazottaknak.

Zárszavában Patkós András elnök elmondta, hogy az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat idén 125 éves lett. Sok
nemzedék erôfeszítése van a Társulatban, becsüljük
meg. Idén rendezzük meg a Fizikus Vándorgyûlést Sze-
geden. Feltehetôen a 150 fôt2 is el fogja érni a résztve-

2 A folyóirat nyomdába adásakor a jelentkezôk száma már 250 fô.

vôk száma. Végül megköszönte a jelenlevôknek a köz-
gyûlésen való megjelenést, a küldöttközgyûlési bizott-
ságok munkáját és bezárta a küldöttközgyûlést.




