
 

   
 

  
 

 

Tájékoztató 
az „Eötvös Loránd fizikus, geofizikus és a felsőoktatás megújítójának 100. évfordulója –  

Az UNESCO-val közösen emlékezve” című, az NKFI Alap-ból megvalósult projekt 
szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásáról 

 
Projekt szerződésszáma: ED_18-1-2019-0011 
Projekt címe: Eötvös Loránd fizikus, geofizikus és a felsőoktatás megújítójának 100. évfordulója 
– Az UNESCO-val közösen emlékezve 
Kedvezményezett: MTA KIK (MTA Könyvtár és Információs Központ) 
Projekt szerződött támogatási összege (Ft): 75 000 000 
A szakmai beszámolóval érintett időszak kezdete és vége: 2019. 02. 01. – 2019. 12. 31. 
Projektvezető neve: Dr. Monok István 
Beszámolási határidő: 2020. 01. 31. 

 
Az Eötvös 100 koordinációs testület által elvégzett munka 

 
A vállalt feladatot rendszerré szervezve teljesítettük. Kialakítottuk a www.eotvos100.hu-t és 
arculatunkat. 2019 elején megszerveztük az emlékév lefolyását, hangsúlyos pontjait. Rendszeres 
koordinációs testületi értekezleteket tartottunk. Megszerveztük az Emléknapot (04.08) és 
(koszorúzással és hálaadó misével 04.09.). Eötvös 100 Honorary Board-ot állítottunk fel. 
Felkészültünk a külföldi konferenciákra: Bécs (04.8-13.), London (06.03-06), Montreal (08.8-18). 
és a magyarországi nemzetközi konferenciákra (Tihany, GIREP Budapest, Csill. Diákolimpia 
Keszthely-Hévíz, valamint a hazai nagy konferenciákra: Ifjú Földtud. Szakemberek Ankétja, 
Magyar Fizikus Vándorgyűlés, Földtani-Geofizikai Vándorgyűlés. Az emlékév előrehaladtával 
kiérlelt szórólapokat és posztereket készítettünk, elindítottunk a könyvkiadásokat (Emlékalbum, 
Az Eötvös-kísérlet történelmi háttérrel, MOM Alapítvány emlékkötete). Kialakítottuk az emlékév 
sportprogramját és a vetélkedők lefolyását. Folyamatosan kerestük a bővítés lehetőségét, pl. 
Eötvös 100 speciális szekcióval bejelentkeztünk a World Science Forumra. Novemberi 
rendezvényeinket a MTÜ és a WSF köré szerveztük. A januárban előre látott 66 rendezvény 
helyett 129 valósult meg, annak is köszönhetően, hogy számos önkéntes csatlakozott. 
(Kiemelkedő a déltiroli Toblach könyvtára és a Kiscelli Múzeum.) A tervezett és elvégzett 
feladatok: 1. 3D Eötvös-poszterek készítése, 2. Weboldal, 3. Időszaki emlékkiállítás, 4. 
Digitalizálás, metaadatok, a művek könyvtárként megőrzése, 5. Emlékalbum magyar-angol 
nyelven, 6. Beneke-kötet (angolul és magyarul), 7. Süss Nándor-Eötvös Loránd album, 8. Ünnepi 
rendezvény, 9. Ifjú Szakemberek Kárpát-medencei Ankétja, 10. Geológus-geofizikus 
Vándorgyűlés, 11. Fizikus Vándorgyűlés, 12. "A fizika mindenkié! 5. 13. Többfordulós csapat-
vetélkedő, 14. Eötvös Loránd Fizikaverseny, 15. Diákfoglalkozások az első ingás mérés eredeti 
helyszínén, 16. Tablós vándorkiállítás, iskolai vetélkedők, 17. Emléktúra a Dolomitokba az 
Eötvös-csúcshoz, 18. Eötvös-emlékmaraton sportesemények, 19. Határon túli rendezvények 
Egbell, Vajdaság, Kolozsvár stb. 20. 3D poszterek magyarul eljuttatása határon túli iskolákba, 21. 
EGU (Európai Földtudományi Unió) 3D kiállítás bemutatása, 22. IUGG 3D kiállítás bemutatása, 
23. 3D angol és egyéb nyelvű poszterek eljuttatása külföldi intézményekbe, 24. Eötvös-életmű 
bemutatása a Nemzetközi Csillagászati Diákolimpián, 25. Szervezés, arculatalakítás, 
kommunikáció.  

 



 

   
 

  
 

 
Nyilvános projektösszefoglaló 

 
Báró Eötvös Loránd (1848−1919), a Nobel-díjra háromszor is jelölt magyar 
természettudós, közéleti- és sportember, „a fizika fejedelme”, „a terepi geofizikai kutatás 
atyja” halálának 2019-es centenáriuma „az UNESCO-val közös megemlékezésű 
évfordulóból” lett emlékév központi vonulatát az MTA Könyvtár és Információs Központ 
(MTA KIK) centenáriumi projektje jelentette, az NKFIH finanszírozásával.  
A www.eotvos100.hu weboldal egységes grafikai tervezésben, magyar és angol nyelven 
nyújt tájékoztatást az emlékév eseményeiről és annak eredményeiről. 2020-ban 129 
„Eötvös 100” eseményre került sor. Az egyik fókuszpontot az április 8-ai Eötvös Loránd-
emléknap képezte (emlékérme- és bélyegkibocsátással, koszorúzással, hálaadó misével), 
a másikat pedig – a Tudomány Világfórumához és a Magyar Tudomány ünnepéhez 
egyaránt kötődő – „terméshozó” programsor. 
Eötvös 100 kiállítás volt nemzetközi kongresszusokon: EGU, EAGE, IUGG, AGU és 
magyarországi nemzetközi tudományos-oktatási rendezvényeken. A nemzetközi 
kisugárzást ötven tudósból álló „Eötvös 100” tiszteletbeli bizottság (Honorary Board), 
valamint Eötvös térhatású fényképeiből rendezett dél-tiroli kiállítás (Toblach) és az 
ahhoz kapcsolódó kerékpáros emléktúra, Eötvös-csúcs megmászás, emléktábla 
elhelyezés is növelte.   
Rendezvények voltak a határon túl (Egbell, Selmecbánya, Temesvár, Kolozsvár, Újvidék) 
és Magyarországon, ahol Budapest mellett Balatonfüred és Celldömölk különösen 
kötődik az eötvösi életműhöz. A tehetséggondozást fiataloknak szóló Eötvös-kiállítás 
(ELTE), egy általános- és egy középiskolai vetélkedő is szolgálta. Utóbbira 224 négyfős 
csapat nevezett (mintegy tíz százaléka határon túlról; 181 teljesítette az internetes 
fordulókat, 14 jutott be a döntőbe. Két kiselőadás angol feliratos videofelvétele 
nemzetközi elismeréseket arat. 
Két reprezentatív könyv jelent meg magyar és angol nyelven: az „Eötvös Loránd 
Emlékalbum” az átlagolvasónak, „Az Eötvös-kísérlet történelmi háttérben” inkább 
szakembereknek. Minden dokumentum bekerült az MTA Könyvtár és Információs 
Központ REAL repozitóriumába. Először vált nyilvánosan elérhető Eötvös Loránd immár 
összes publikációja (sőt MTMT-profilja is), valamint jó néhány saját készítésű 
sztereofényképe. 
Négy nyelven készült életművét tömören összefoglaló szórólap és poszter el. Az 
elektronikusan letölthető dokumentumok népszerűségét egységes arculati megjelenés 
növeli. Eötvös Loránd igazi példaképe lehet a mindenkori ifjúságnak. 
 
A projekt szakmai és pénzügyi beszámolóját az MTA Könyvtár és Információs Központ 2020. 
január 29-én az NKFIH-nak benyújtotta. A projekt hatásaként új együttműködések indultak meg. 
A www.eotvos100.hu nyilvánosan elérhető marad, az anyagait az MTA KIK megőrzi. 
 
Sopron – Budapest, 2020. január 30. 
 

Dr. Szarka László Csaba 
az Eötvös 100 koordinációs testület elnöke 

 

http://www.eotvos100.hu/


 

   
 

  
 

 
Mellékletek (feladatonkénti beszámolók): 
 

1. 3D Eötvös-poszterek készítése (MTA KIK) 
2. Weboldal (SZTAKI) 
3. Időszaki emlékkiállítás (ELTE) 
4. Digitalizálás, metaadatok, a művek könyvtárként megőrzése (MTA KIK) 
5. Emlékalbum magyar-angol nyelven (MTA KIK, ELTE-MTA) 
6. Beneke-kötet (angolul és magyarul) (ELGA) 
7. Süss Nándor-Eötvös Loránd album (MOM Emlékalapítvány) 
8. Ünnepi rendezvény (MTA KIK) 
9. Ifjú Szakemberek Kárpát-medencei Ankétja (MGE) 
10. Geológus-geofizikus Vándorgyűlés (10a: MGE, 10b: MFT) 
11. Fizikus Vándorgyűlés (ELFT) 
12. "A fizika mindenkié! 5. (ELFT) 
13. Többfordulós csapat-vetélkedő (ELFT) 
14. Eötvös Loránd Fizikaverseny (ELFT) 
15. Diákfoglalkozások az első ingás mérés eredeti helyszínén (ELGA) 
16. Tablós vándorkiállítás, iskolai vetélkedők (ELGA) 
17. Emléktúra a Dolomitokba az Eötvös-csúcshoz (MTE) 
18. Eötvös-emlékmaraton sportesemények (BEAC) 
19. Határon túli rendezvények Egbell, Vajdaság, Kolozsvár stb. (MTA KIK, MGE) 
20. 3D poszterek magyarul eljuttatása határon túli iskolákba (MTA KIK) 
21. EGU (Európai Földtudományi Unió) 3D kiállítás bemutatása (CSFK) 
22. IUGG 3D kiállítás bemutatása (CSFK) 
23. 3D angol és egyéb nyelvű poszterek eljuttatása külföldi intézményekbe MTA KIK) 
24. Eötvös-életmű bemutatása a Nemzetközi Csillagászati Diákolimpián (CSFK) 
25. Szervezés, arculatalakítás, kommunikáció (MTA KIK) 

 
  


