
 

 

Tisztelt Fizikus Barátaink! 

 

 

A közelgő közgyűlésnek több kérdésben kell állást foglalnia. 

• összegyűlt a megfelelő számú aláírás ahhoz, hogy a közgyűlés szavazhasson a 

szilárdtestfizikai vagy a kondenzált anyagok fizikája szakcsoport megalakításáról, így 

egy 35 éves tartozásnak tehet eleget. 

• Az Európai Fizika Társulat több mint egy évtizedes elvárása, hogy a Társulat 

kereteiben a szakmai csoportosítás az Európai Társulatban létező divízióknak 

megfelelően történjék. Ezek a divíziók részben átfednek, részben átfogóbbak a 

szakcsoportjainknál. Ezért javasoljuk a divíziók megalakítását a szakcsoporti struktúra 

teljes változatlanul hagyásával, ugyanakkor minden szakcsoport nyilatkozzon melyik 

divízióhoz illetve divíziókhoz kíván csatlakozni. 

• A vezetőség Fülöp Zsolttal – az Európai Fizikai Társulat legmagasabb vezetőségének 

tagjával – karöltve erőfeszítéseket tesz a vándorgyűlések hazánk szomszédos 

országaiéval való összehangolására. A soron következő olomouci cseh-szlovák 

vándorgyűlésbe jeleztük a bekapcsolódási szándékunkat, és Simon Ferenc (BME) már 

a magyar előadásokat szervezi.  

• A közoktatás jelenlegi átalakítása során a tanári szakcsoportok számos kérdést 

fogalmaztak meg, és kérték azoknak a továbbítását az érintett szervek vezetőihez: 

miniszter, államtitkár stb. Az ELFT elnökségének kérésére hosszasan egyeztetve, az 

általános és középiskolai szakcsoport álláspontja alapján megfogalmazódtak a 

vélemények, amelyeket jóhiszeműen, de ugyanakkor felelőtlenül változatlan formában 

továbbítottuk az illetékes miniszterhez, államtitkárhoz stb. Röviddel ezután 

tudomásunkra jutott, hogy a továbbított anyag hibás, a lényeget érintő felelőtlenül 

összeállított számsorokat tartalmaz, amelyről tájékoztattuk az illetékeseket. A 

történtek erősen kockára teszik a Társulat szavahihetőségét és felelősségtudatát, és 

lehetetlen helyzetbe hozzák mindazokat, akiknek válaszát várjuk. Ezért a Társulat 

elnöke felelősségének tudatában kívánta levonni a személyére vonatkozó 

következtetéseket. Két lehetőséget fontolt meg: vagy az elnöki tisztségéről való 

azonnali lemondását vagy a közelgő Közgyűlés számára a lemondásának való 

felajánlását. Végül a 2014. február 19-én magtartott elnökségi ülésen többek tanácsára 

az utóbbit választotta. Erről a kérdésről a Közgyűlésnek kell szavaznia. 

• A nemzetközi gyakorlatban elvárják, hogy a fizikusok a nemzeti fizikai társulatok 

tagjai legyenek. Ugyanakkor pl. az Amerikában munkát vállalók esetében természetes, 

hogy az Amerikai Fizikai Társulatba belépjenek. Világossá vált, hogy még vezető 

beosztású oktatóink illetve kutatóink közül is számosan távol tartják magukat az 

ELFT-től. Ezennel fordulunk fizikusainkhoz, hogy tagságukkal jelezzék 

hovatartozásukat illetve tagdíjaikkal támogassák a Társulat működését. (A Fizikai 

Szemle februári száma tartalmazza a tájékoztatót a tagdíjakról.) 

 

Mindenki megértését és támogatását előre is köszönve 
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