
ERICSSON-DÍJ 2020

Szerkesztõség: 1092 Budapest, Ráday utca 18. földszint III., Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Telefon/fax: (1) 201-8682

A Társulat Internet honlapja http://www.elft.hu, e-postacíme: elft@elft.hu

Kiadja az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, felelõs kiadó Groma István fõtitkár, felelõs szerkesztõ Lendvai János fõszerkesztõ.

Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A szerzõknek tiszteletpéldányt küldünk.

Nyomdai elõkészítés: Kármán Stúdió, nyomdai munkálatok: OOK-PRESS Kft., felelõs vezetõ: Szathmáry Attila ügyvezetõ igazgató.

Terjeszti az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, elõfizethetõ a Társulatnál vagy postautalványon a 10200830-32310274-00000000 számú egyszámlán.

Megjelenik havonta (nyáron duplaszámmal), egyes szám ára: 900.- Ft (duplaszámé 1800.- Ft) + postaköltség.

HU ISSN 0015–3257 HU ISSN 1588–0540(nyomtatott) és (online)

Felhívás díjazandó tanárok ajánlására
Beérkezési határidô: 2020. február 10. (éjfél)

Az Ericsson Magyarország 2020-ban ismét 8 kiváló
pedagógust díjaz összesen 3 200 000 forinttal, így
ebben az esztendôben is minden díjjal 400 000 forint
jutalom jár. Az elmúlt 21 év során 226 tanító, mate-
matika- vagy fizikatanár kapta meg az Ericsson-díjat.

Az Ericsson Magyarország Kutatás-Fejlesztési Igazgató-
sága által 1999-ben alapított díjat általános vagy középis-
kolákban fizikát vagy matematikát oktató pedagógusok
nyerhetik el. Az elismerés azért jött létre, hogy támogas-
sa, méltassa és erôsítse a magyarországi, világviszonylat-
ban is kiemelkedô matematikai és természettudományos
alapképzést. Az Ericsson Magyarország elkötelezte magát
a hazai oktatás fejlesztése mellett; vállalásának fontos
része ez a díj. A közel kétezer fôs hazai vállalat nemcsak a
telekommunikációs ipar egyik legnagyobb munkáltatója,
hanem 1300 fôs Kutatás-Fejlesztési Központjával a legje-
lentôsebb telekommunikációs és informatikai kutatással,
szoftverfejlesztéssel foglalkozó szellemi centrum Magyar-
országon. A díjra esélyes pedagógusok szakmai munkája
és emberi hozzáállása teszi lehetôvé, hogy a hazai mûsza-
ki és természettudományi diplomával rendelkezôk tudása
megfelelô szellemi értéket képviseljen, és vonzóvá tegye a
beruházást infokommunikációs csúcstechnológiák kuta-
tás-fejlesztésébe Magyarországon.

Az Ericsson-díjakat 2020-ban is két kategóriában
ítélik oda

1. „Ericsson a matematika és fizika
népszerûsítéséért” díj

Két matematikát és két fizikát tanító pedagógus (általá-
nos vagy középiskolai) részére egyenként 400 000 forint-
tal járó díj.

Azok kaphatják, akik iskolájukban és azon túl is évek
óta a legtöbbet teszik a tantárgyuk iránti érdeklôdés fel-
keltéséért és megszerettetéséért. Élen járnak az innovatív
módszerek kidolgozásában és népszerûsítésében. A bírá-
lók figyelembe veszik, ha az ajánlott pedagógus tanítvá-
nyaival aktívan bekapcsolódott a Középiskolai Matematikai
és Fizikai Lapok vagy az ABACUS folyóiratának pontverse-
nyeibe, egyéb országos matematika- és fizikaversenyekbe,
lendületes, kezdeményezô egyéniségével vagy új techno-
lógiák bevezetésével vonzóvá teszi szaktárgyát.

2. „Ericsson a matematika és fizika tehetségeinek
gondozásáért” díj

Két matematikát és két fizikát tanító pedagógus (általá-
nos vagy középiskolai) részére egyenként 400 000 forint-
tal járó díj.

Azok kaphatják, akiknek tanítványai 2010 óta szaktár-
gyuk legjelentôsebb országos vagy nemzetközi verse-
nyein (például: a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
vagy az ABACUS folyóiratok versenyei; a Varga Tamás,
Kalmár László, Zrínyi Ilona, Arany Dániel matematikaver-
senyek; matematika vagy fizika OKTV; Öveges József,
Jedlik Ányos, Mikola Sándor, Szilárd Leó fizikaversenyek,
Kürschák József matematikai tanulóversenyek vagy Eötvös
Loránd fizikaversenyek valamelyikén) elnyerték az elsô öt
díj egyikét, illetve nemzetközi matematikai vagy fizikai
diákolimpiákon arany-, ezüst-, bronzérmet vagy dicsére-
tet szereztek.

A díjakat a MATFUND Középiskolai Matematikai és
Fizikai Alapítvány ítéli oda, a Bolyai János Matematikai
Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ericsson-díj
bizottságainak ajánlása alapján. A díjazandókra írásos
javaslatot nyújthatnak be szakmai és társadalmi szerve-
zetek, a javasolt tanár tevékenységét ismerô kollégák,
tanítványok. Az ajánlásnak ki kell emelnie a javasolt sze-
mély szakmai és emberi jellemzését, különös tekintettel
azokra a szempontokra, amelyek alapján a díjra érde-
mesnek tartják. Pályázatot csak a különbözô kategóriák
elektronikus Pályázati adatlapjain nyújthatnak be. Ha a
korábbi években már javasolt tanár nem kapott díjat, a
felterjesztést (aktualizálva) kérjük, ismételjék meg! Rátz
Tanár Úr Életmûdíjas pedagógust kérjük, ne jelöljenek!
Ericsson-díjas tanár nyolc év elteltével újra felterjeszt-
hetô.

A pályázati adatlapok 2020. február 10-én éjfélig
(23:59) lesznek elérhetôk a https://eth.org.hu/ericsson-
dij-2020 weboldalon. A pályázatokat kizárólag online le-
het benyújtani. Kérdés esetén a következô e-mail címre
írhatnak: matfund@komal.hu. A szakmai bizottságok a
benyújtott írásos javaslatok alapján részletes indoklást
mellékelve javaslatot tesznek a jelöltek sorrendjére,
amelynek alapján a MATFUND kuratóriuma 2020. már-
cius 13-ig dönt a díjazandók személyérôl.

A díjkiosztó ünnepségre 2020. május végén kerül sor
az Ericsson Magyarország székházában.

https://eth.org.hu/ericsson-dij-2020
https://eth.org.hu/ericsson-dij-2020


Országos
Szilárd Leó
Fizikaverseny

A XXIII. Országos Szilárd Leó Fizikaverseny meghirdetése

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Nukleáris Társaság, a Szilárd Leó 
Tehetséggondozó Alapítvány, az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium, Paks 
és a Paksi Vak Bottyán Gimnázium meghirdeti a XXIII. Országos Szilárd Leó 
Fizikaversenyt.

Nevezhetnek a határon innen és túl magyar nyelven fizikát tanuló, középfokú 
oktatásban résztvevõ diákok iskolái a Jelentkezési Lap kitöltésével és e-mailen 
történõ elküldésével a sukosd@reak.bme.hu címre. A Jelentkezési Lap és a 
versenyen történõ részvétel részletes feltételei megtalálhatók a Verseny honlapján: 
https://szilardverseny.hu/orszagos-verseny/verseny-meghirdetese.

Nevezési díj nincs, a nevezés határideje: 2020. január 17.

Az elsõ forduló idõpontja: 2020. február 24., 14:00–17:00,
helyszíne: a benevezettek iskolája.

A második (döntõ) forduló idõpontja:
2020. április 24–26, (péntek déltõl vasárnap délig),
helyszíne: Paks, Energetikai Szakgimnázium és Kollégium,
valamint a Paksi Vak Bottyán Gimnázium

A döntõbe az elsõ fordulóban legjobb eredményt elért húsz I. és tíz II. 
kategóriájú tanulót hívja be a Versenybizottság. A Verseny honlapja 
tartalmazza a kategóriák meghatározását, lásd a fenti linket.

Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny célja a fizika – és ezen belül is 
a nukleáris és a modern fizika – iránt érdeklõdõ tehetséges tanulók 
felfedezése. 

A verseny mindkét fordulójában 10-10 elméleti feladatot kell a 
versenyzõknek megoldani. A döntõben ezen kívül még kísérleti és 
számítógépes szimulációs feladatot is kapnak a versenyzõk.

Várjuk a kihívást vállaló, tehetséges fiatalok jelentkezését!

A Versenybizottság nevében

Dr. Sükösd Csaba, c. egy. tanár,
a Versenybizottság vezetõje
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