
Jelölési/pályázási felhívás 

az Eötvös Loránd Fizikai Társulat kitüntető érmeire,  

valamint felsőoktatási és tudományos díjaira 

 

Az ELFT Díjbizottsága jelöléseket, illetve pályázatokat vár a Társulat 2019. évi kitüntető érmeire, 

valamint felsőoktatási és tudományos díjaira. Kérjük a Társulat szakcsoportjait, területi csoportjait és 

valamennyi tagunkat, hogy a kitüntetésre érdemes kollégákat és tudományos eredményeiket 

bemutató javaslataikat legkésőbb 2019. március 19-ig szíveskedjenek eljuttatni a Társulat 

titkárságára (1092 Budapest, Ráday utca 18. fszt. 3., elft@elft.hu). A tudományos díjakat a kutatók 

saját kezdeményezésükre is megpályázhatják.  

 

A Társulati díjakra a jelölések/pályázatok benyújtására szolgáló adatlapok letölthetők az ELFT 

honlapjának díjszekciójából (http://elft.hu/tarsulatrol/dijak/), ahol egyben az elbírálási eljárás 

részleteire vonatkozó ismertetés is megtalálható. Kérjük, hogy a jelölések megfogalmazásában 

vegyék figyelembe az ismertető információit. Az ismertetés minden díjat hozzákapcsol legalább egy 

szakcsoport kutatási területéhez, amely szakcsoport ajánlásának beszerzése ajánlatos, de nem 

kötelező. A tudományos díjak elnyerésének nem előfeltétele a társulati tagság. 

A mellékletek nagy részének elegendő a nyilvános (speciális esetben a Díjbizottság tagjaira 

korlátozott) adatbázisokból történő elérhetőségének megadása.  

 

A társulati kitüntetéseket, valamint a tudományos és felsőoktatási díjakat 2019. augusztus 21-én a 

Sopronban tartandó Magyar Fizikus Vándorgyűlés megnyitóján ünnepélyesen osztjuk ki. 

 

Társulati kitüntetések 
 

Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érem 

adományozható a Társulat azon tagjának, aki a fizika területén hosszú időn keresztül folytatott 

kutatási, alkalmazási vagy oktatási tevékenységet, valamint a Társulatban kifejtett munkásságával 

kiemelkedően hozzájárult a fizika hazai fejlődéséhez; 

 

Prométheusz éremmel – „A fizikai gondolkodás terjesztéséért” – tüntethető ki az, aki a fizikai 

műveltség terjesztéséhez országos hatással hozzájárult; 

 

Eötvös Plakett  

elnevezésű emléktárgy adományozható annak a társulati tagnak, aki hosszú időn keresztül aktív 

társadalmi munkával járul hozzá a Társulat egészének vagy valamelyik csoportjának, 

szakcsoportjának eredményes működéséhez; olyan személynek, aki társadalmi munkában, vagy 

egyéb módon rendkívüli mértékben nyújt segítséget a Társulat célkitűzéseinek megvalósításához; 

neves külföldi vendégnek a Társulat valamely rendezvényén tartott előadása alkalmából. 

 

A két éremre a Társulat Elnöksége tesz javaslatot a Küldöttgyűlés felé, a plakettekről az Elnökség 

dönt és arról a Küldöttgyűlést tájékoztatja. 

 

Tudományos díjak 
 

A Társulati Díjak különböző időszakra kiterjedő, a kiválóság eltérő jegyeit hordozó eredményeket 

ismernek el. Ezeket két fő kategóriába soroljuk. 

 

1.) Hosszabb időszakban egyenletesen magas színvonalon, számos tématerületen megnyilvánuló 

tevékenységet kíván elismerni, röviden „Életműdíj” az alábbi társulati díjak: 

 

Bozóky László-díj 

„A sugárfizika és a környezettudomány területén hosszú időn át végzett magas színvonalú 

munkásságért, nemzetközi érdeklődést kiváltó eredményekért”; 
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Bródy Imre-díj 

„Magas színvonalú elvi megfontolásokkal a fizika alkalmazásai területén hosszú időn át végzett 

színvonalas munkásságért, nemzetközi érdeklődést kiváltó eredményekért”; 

 

Selényi Pál-díj 

„Az alapvető jelenségek kísérleti vizsgálatában, továbbá azokon alapuló technikai eszközök nagy 

eredetiségű fejlesztésében hosszú időn át végzett magas színvonalú munkásságért, nemzetközi 

érdeklődést kiváltó eredményekért”. 

 

2.) Pályájuk induló szakaszán, egységes témakörben, több éven át önállóan folytatott projektben 

elért, kiemelkedő nemzetközi visszhangot kiváltott kutatási eredmény elismerésére szolgál, 

röviden „PhD fokozat után – MTA-doktori cím előtt díj”: 

 

Budó Ágoston díj 

„Az optika és a molekulafizika területén, elsősorban kísérleti vizsgálatokban elért, jelentős 

nemzetközi visszhangot kiváltó kiemelkedő eredményért”; 

 

Detre László-díj 

„A csillagászatban, valamint bolygónkkal és annak kozmikus környezetével foglalkozó fizikai 

kutatások területén elért, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó kiemelkedő eredményért”; 

 

Gombás Pál-díj 

„A kvantumelmélet atom- és molekulafizikai alkalmazásában, továbbá a statisztikus fizikában 

végzett elméleti kutatásokkal elért, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó, kiemelkedő 

eredményért”; 

 

Gyulai Zoltán-díj 

„A szilárdtestek és a kondenzált anyag fizikájának kísérleti módszerekkel történő kutatásában 

elért, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó, kiemelkedő eredményért”; 

 

Jánossy Lajos-díj 

„A nagyenergiás fizika (kozmikus sugárzás, részecskefizika és nehézionfizika) kísérleti kutatása 

és a kísérleti eredmények fenomenologikus értelmezése területén elért, jelentős nemzetközi 

visszhangot kiváltó, kiemelkedő eredményért”; 

 

Novobátzky Károly-díj 

„Az elméleti fizikai kutatásokban elért, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó, kiemelkedő 

eredményért”; 

 

Schmid Rezső-díj 

„Az anyag molekuláris szintű szerkezetét felderítő, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó, 

kiemelkedő eredményért”; 

 

Szalay Sándor-díj 

„Az atom- és atommagfizikában, illetve ezek interdiszciplináris alkalmazási területén elért, 

jelentős nemzetközi figyelmet kiváltó, kiemelkedő eredményért”; 

 

Szigeti György-díj 

„A lumineszcencia és félvezető kutatásokban elért, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó, 

kiemelkedő eredményért”. 

 

A tudományos díjakból évente összesen legfeljebb hat adományozható, odaítélésük a Társulat 

Díjbizottságának javaslata alapján az Elnökség hatáskörébe tartozik. 



 
Oktatási díj 

 

Marx György felsőoktatási díj: „A fizika felsőfokú (egyetemi és főiskolai) oktatásában és a 

tanárképzésben sok évtizedes kiemelkedő alkotó- és nevelőmunkáért”. 

 

 

 

 Groma István Kamarás Katalin 

 főtitkár a Díjbizottság elnöke 


