
JELÖLÉSI/PÁLYÁZÁSI FELHÍVÁS
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat kitüntetô érmeire,
valamint felsôoktatási és tudományos díjaira

Az ELFT Elnöksége jelöléseket, illetve pályázatokat vár a Tár-
sulat 2021. évi kitüntetô érmeire, valamint felsôoktatási és
tudományos díjaira. Kérjük a Társulat szakcsoportjait, területi
csoportjait és valamennyi tagunkat, hogy a kitüntetésre érde-
mes kollégákat és tudományos eredményeiket bemutató ja-
vaslataikat legkésôbb 2021. március 15-ig szíveskedjenek
eljuttatni a Társulat titkárságára (1092 Budapest, Ráday utca
18. földszint 3., elft@elft.hu). A tudományos díjakat a kutatók
saját kezdeményezésükre is megpályázhatják.

A Társulati díjakra a jelölések/pályázatok benyújtására
szolgáló adatlapok letölthetôk az ELFT honlapjának díjszek-
ciójából (http://elft.hu/tarsulatrol/dijak), ahol egyben az
elbírálási eljárás részleteire vonatkozó ismertetés is megtalál-
ható. Kérjük, hogy a jelölések megfogalmazásában vegyék
figyelembe az ismertetô információit. Az ismertetés minden
díjat hozzákapcsol legalább egy szakcsoport kutatási terüle-
téhez, amely szakcsoport ajánlásának beszerzése ajánlatos,
de nem kötelezô. A tudományos díjak elnyerésének nem
elôfeltétele a társulati tagság.

A mellékletek nagy részének elegendô a nyilvános (spe-
ciális esetben a Díjbizottság tagjaira korlátozott) adatbázi-
sokból történô elérhetôségének megadása.

A társulati kitüntetéseket, valamint a tudományos és
felsôoktatási díjakat várhatóan az ELFT 2021. májusi Küldött-
gyûlésen osztjuk ki.

Társulati kitüntetések

Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érem adományozható a
Társulat azon tagjának, aki a fizika területén hosszú idôn
keresztül folytatott kutatási, alkalmazási vagy oktatási tevé-
kenységet, valamint a Társulatban kifejtett munkásságával
kiemelkedôen hozzájárult a fizika hazai fejlôdéséhez.

Prométheusz éremmel – „A fizikai gondolkodás ter-
jesztéséért” – tüntethetô ki az, aki a fizikai mûveltség terjesz-
téséhez országos hatással hozzájárult.

Eötvös Plakett elnevezésû emléktárgy adományozható
annak a társulati tagnak, aki hosszú idôn keresztül aktív társa-
dalmi munkával járul hozzá a Társulat egészének vagy valame-
lyik csoportjának, szakcsoportjának eredményes mûködésé-
hez; olyan személynek, aki társadalmi munkában vagy egyéb
módon rendkívüli mértékben nyújt segítséget a Társulat célki-
tûzéseinek megvalósításához; neves külföldi vendégnek a Tár-
sulat valamely rendezvényén tartott elôadása alkalmából.

A két éremre a Társulat Elnöksége tesz javaslatot a Kül-
döttgyûlés felé, a plakettekrôl az Elnökség dönt és arról a
Küldöttgyûlést tájékoztatja.

Tudományos díjak

A Társulati Díjak különbözô idôszakra kiterjedô, a kiválóság
eltérô jegyeit hordozó eredményeket ismernek el. Ezeket két
fô kategóriába soroljuk.

Életmûdíjak
Hosszabb idôszakban egyenletesen magas színvonalon,
számos tématerületen megnyilvánuló tevékenységet kíván-
nak elismerni az alábbi, „Életmûdíj” kategóriába sorolt tár-
sulati díjak:

Bozóky László-díj – „A sugárfizika és a környezettudo-
mány területén hosszú idôn át végzett magas színvonalú mun-
kásságért, nemzetközi érdeklôdést kiváltó eredményekért”;

Bródy Imre-díj – „Magas színvonalú elvi megfontolá-
sokkal a fizika alkalmazásai területén hosszú idôn át végzett
színvonalas munkásságért, nemzetközi érdeklôdést kiváltó
eredményekért”;

Selényi Pál-díj – „Az alapvetô jelenségek kísérleti vizs-
gálatában, továbbá azokon alapuló technikai eszközök nagy
eredetiségû fejlesztésében hosszú idôn át végzett magas
színvonalú munkásságért, nemzetközi érdeklôdést kiváltó
eredményekért”.

PhD fokozat után –
MTA-doktori cím elôtt díj
Pályájuk induló szakaszán, egységes témakörben, több éven
át önállóan folytatott projektben, kiemelkedô nemzetközi
visszhangot kiváltott eredményt elért kutatók elismerésére
szolgálnak az alábbi, „PhD fokozat után – MTA doktora cím
elôtt díj” kategóriába sorolt társulati díjak:

Budó Ágoston-díj – „Az optika és a molekulafizika terü-
letén, elsôsorban kísérleti vizsgálatokban elért, jelentôs nem-
zetközi visszhangot kiváltó kiemelkedô eredményért”;

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

Gombás Pál-díj – „A kvantumelmélet atom- és mole-
kulafizikai alkalmazásában, továbbá a statisztikus fizikában
végzett elméleti kutatásokkal elért, jelentôs nemzetközi
visszhangot kiváltó, kiemelkedô eredményért”;

Gyulai Zoltán-díj – „A szilárdtestek és a kondenzált
anyag fizikájának kísérleti módszerekkel történô kutatásában
elért, jelentôs nemzetközi visszhangot kiváltó, kiemelkedô
eredményért”;

Jánossy Lajos-díj – „A nagyenergiás fizika (kozmikus su-
gárzás, részecskefizika és nehézion-fizika) kísérleti kutatása
és a kísérleti eredmények fenomenologikus értelmezése te-
rületén elért, jelentôs nemzetközi visszhangot kiváltó, ki-
emelkedô eredményért”;

Novobátzky Károly-díj – „Az elméleti fizikai kutatások-
ban elért, jelentôs nemzetközi visszhangot kiváltó, kiemelke-
dô eredményért”;

Schmid Rezsô-díj – „Az anyag molekuláris szintû szer-
kezetét felderítô, jelentôs nemzetközi visszhangot kiváltó,
kiemelkedô eredményért”;

Szalay Sándor-díj – „Az atom- és atommagfizikában, il-
letve ezek interdiszciplináris alkalmazási területén elért,
jelentôs nemzetközi figyelmet kiváltó, kiemelkedô eredmé-
nyért”;

Szigeti György-díj – „A lumineszcencia- és félvezetô-
kutatásokban elért, jelentôs nemzetközi visszhangot kiváltó,
kiemelkedô eredményért”.

A tudományos díjakból évente összesen legfeljebb hat
adományozható, odaítélésük a Társulat Díjbizottságának
javaslata alapján az Elnökség hatáskörébe tartozik.

Oktatási díj

Marx György felsôoktatási díj – „A fizika felsôfokú (egye-
temi és fôiskolai) oktatásában és a tanárképzésben sok évtize-
des kiemelkedô alkotó- és nevelômunkáért”.

Groma István Kamarás Katalin
fôtitkár a Díjbizottság elnöke


