Jegyzőkönyv
. az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító
Küldöttközgyűlésről
A közgyűlés helye: ELTE Fizikai épület 083.sz. előadóterem.
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint a küldöttek, valamint az elnökség tagjai.
A Társulat elnöke, Patkós András köszöntötte a megjelenteket, 2007.május 19-én 10.30
órakor megnyitotta a megismételt küldöttközgyűlést, miután megállapította annak határozatképességét. Közölte, hogy 74 küldöttből 51 fő van jelen szavazati joggal.
A jelenlevők a javasolt napirendet elfogadták. Bejelentette, hogy egy évvel ezelőtt
megválasztott elnökként Sólyom Jenő fogja átvenni a Társulat irányítását. Mint korábbi elnök,
ő további egy évig alelnökként vesz részt a társulat elnökségében.
Jegyzőkönyvvezető: Korányi Tivadarné
A Társulat elnöke javaslatot tesz a szavazatszámláló és a mandátumvizsgáló bizottság
megválasztására.
A szavazatszámláló bizottság javasolt tagjai:
Kiss Gyula
Kiss Jolán
Szigeti János
A javaslatot a Küldöttközgyűlés három tartózkodással elfogadta.
A mandátumvizsgáló bizottság javasolt tagjai:
Pántyáné Kuzder Mária
Theisz György
Tichy Géza
A javaslatot a Küldöttközgyűlés három tartózkodással elfogadta.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérni javasolja az alábbiakat:
Barna B. Péter
Martinás Katalin
A javaslatot a Küldöttközgyűlés két tartózkodással elfogadta.
Patkós András megköszöni a társulati csoportok együttműködését, majd röviden tájékoztatja
a küldötteket az elmúlt év kiemelkedő eredményeiről.
Az ősz folyamán tartott, a fizika doktori képzés helyzetét áttekintő klubdélutánunkon először
hangzott el és azóta jelentősen előre haladt a gondolat, hogy a fizika PhD programok
keretében a Debreceni Egyetem példáját követve és azt tovább is fejlesztve, most már egy
teljes szakmódszeri program jöjjön létre. Ahol tehát nem csak arról van szó, hogy oktatásfejlesztési dolgozattal is lehessen, mint Debrecenben, tudományos fokozatot szerezni, hanem
a program egésze egy legmagasabb szintű, szervezett továbbképzést kínáljon elképzelés
szerint elsősorban a gyakorlatban már bizonyított, ambiciózus tanárok számára. Ehhez az
Oktatási Minisztériumtól kapott előzetes írásos állásfoglalást. A kialakított állásfoglalásnak
megfelelően szükséges, hogy a tanár kollégák, akik e programba bekapcsolódnak, a tanári
továbbképzéshez járó összes támogatást, beleértve az állami támogatást is, igénybe vehessék.
Mind elnökségünk, mind a szakmailag érintett szakcsoportjaink is rendszeresen foglalkoznak
a fizika érettségi minden szintjén a méltó szakmai színvonal biztosításával. Folyamatos
munkát végzünk, nehéz ebben a munkában előrelépést elérni, de lassú előre haladás azért

mutatkozik, többek között azért is, mert a Társulat mellett az egyetemek is folyamatosan
véleményezik az érettségi színvonalát és az érettségi vizsgák lebonyolításának a módját.
A társulat által folytatott tanári továbbképzés és tehetséggondozás része volt a fizikatanárok
számára tavaly Sükösd Csaba alelnök úr által kezdeményezetten és Újvári Sándor főtitkár
helyettes úr segítségével megszervezett CERN tanulmányút. A nagyon komoly szakmai
programokat kínáló tanulmányút igen sikeres volt, mind a résztvevők, mind a CERN részéről
elismerést kapott. A tanárok oldaláról változatlanul igény mutatkozik e továbbképzési forma
iránt, ezért azt idén is megszervezik.
A tanulmányi versenyek támogatása régi hagyomány, az Eötvös Társulat részben folyamatos
támogatás nyer a társulat titkársága által kidolgozott pályázatok segítségével. A szakmai
megvalósítást gondozók közül kiemelte az általános iskolai szakcsoport egész vezetőségét
Öveges József Fizikaverseny, Radnai Gyula tanár urat az Eötvös verseny vonatkozásában.
Szegeden került megrendezésre a 50. Középiskolai Fizika Tanári Ankét, emelkedő részvételi
létszámmal és igen magas szakmai színvonalon. Ebben Mester András főtitkárhelyettes úrnak,
aki eddig a szakcsoportot vezette, és kollégáinak valamint a helyi szervezést végző Szabó
Gábornak és Papp Katalinnak jelentős érdemei vannak. Kívánta, hogy az Általános Iskolai
szakcsoport további munkája is hasonlóan sikeres legyen.
Kovách Ádám főtitkár Ujvári Sándor főtitkárhelyettessel és még sokan másokkal dolgozik az
európai méretű Science on Stage program hazai rendezvényeinek és a programot lezáró
fesztivál magyar részvételének megrendezésén. Hagyományainknak megfelelően idén is volt
magyar tanár a díjazottak között.
A tehetséggondozás második rétege, a fiatalság tekintetében az iskolai tanítás mellett a széles
értelemben vett párbeszéd fontosságát emelte ki. Úgy gondolja, hogy társulatunk létének
egyik jelentős momentuma, hogy létezik egy igen magas színvonalú, a tanári és fizikusi
közösségen túl is érdeklődést kiváltani képes írott fórumunk a Fizikai Szemle, amely Németh
Judit főszerkesztése és a kiváló kutatókat mozgósító szerkesztő munka mellett műszakilag is
nagyon megbízható, jó kivitelben folyamatosan tudja lekötni kollégáink és az érdeklődő
fiatalság figyelmét egyaránt.
Nemrégiben volt a Társulatnak egy klubdélutánja, ahol Gyulai József alkotott egy szót: a
Tudásház-at. Tiszteletben elnökünk szóhasználatát egy ma reggeli napilap is átvette a kultúra
rovatában erről a klubdélutánunkról megjelent cikkében. E Papp Katalin által szervezett
klubdélutánon egy igen részletes fényképes beszámoló hangzott el: e szerint ez a tudásház
nem más, mint a Csodák Palotájának a példáját követve Debrecenben, Szegeden, Egerben
létrehozott tudományos játszóházak, bemutatóközpontok szervezete. A Pécsett, Szombathelyen. Miskolcon tervezés alatt álló játszóházaknak, tanulmányi központoknak sok oldala
van. Ezeknek az alapításánál a példa a Ferenczi György akkori főtitkárunk tíz évvel ezelőtti
kezdeményezésére létrejött Csodák Palotája, nagyon jelentős szerepet töltve be. Társulatunk
azóta is gondozza, figyelemmel kíséri ezt az irányzatot, sok-sok tanár kollégánk alkotóan járul
hozzá ezeknek a tudásházaknak a programjához, eszköztárának bővítéséhez. A létező
Tudásházak hálózattá kívánnak alakulni, az Eötvös Társulat bátran vállalja ennek a
kezdeményezésnek a támogatását.
Patkós András elnök felkéri Kovách Ádám főtitkárt a 2006 évi gazdálkodás, egyben a
közhasznúsági jelentés, valamint a 2007 évi költségvetési terv ismertetésére.
Kovách Ádám főtitkár ismertette a Társulat (a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt) közhasznúsági
jelentését, ezen belül a 2006 évi gazdálkodás fő elemeit, valamint a beszámolónak a szakmai
tevékenységről szóló részét. Hangsúlyozta, hogy az egyesületekre, ezen belül a közhasznú
szervezetekre vonatkozó jogszabályi előírások meglehetősen kötött formát írnak elő a
közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban, ezért elkerülhetetlenek az ismétlések a korábbi évek
jelentéseihez képest még akkor is, ha a tartalom évről évre változik. Kiemelte, hogy a

gazdasági beszámoló alapját a mérleg képezi, amely – szemben az eredmény-kimutatással –
nem pénzforgalmi szempontot tükröz. Megállapította, hogy a gazdálkodás alapvető
célkitűzéseit sikerült elérni, a tárgyév eredménye 99 eFt volt, ami a korábbi évek
tőkevesztését csökkenti. A személyi ráfordítások a korábbi évekhez képest alacsonyabbak
voltak. Felhívta a figyelmet arra, hogy a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából
2005-höz képest csökkent a társulat bevétele. A közhasznúsági jelentés eredménykimutatásában foglalt összefoglaló adatokon kívül részleteiben is ismertette a Társulat
gazdasági működésének folyamatosságát biztosító, pályázati úton illetve felajánlásokból,
valamit külföldi forrásokból elnyert támogatásokat.
A beszámoló szakmai részét a csatolt jelentésben foglaltaknak megfelelő részletességgel
ismertette, majd kérte a közhasznúsági jelentés elfogadását.
A 2007 évre vonatkozó költségvetési terv ismertetése során kiemelte, hogy az – a
főösszegeket tekintve – jelentős mértékben eltér a korábbi évek költségvetésétől,.Ennek oka,
hogy a KÖMAL folyóirat kiadása a folyó évi költségvetésben már nem szerepel. Egyebekben
a költségvetés szerkezete, arányai a korábbi éveknek felelnek meg.
Woynarovich Ferenc a Felügyelő bizottság elnöke bejelenti, hogy a bizottság mind a
közhasznúsági jelentést, mind a 2007 évi költségvetési tervet átvizsgálta, mindent
szabályosnak talált. A Társulat 2006. évi tevékenysége az alapszabályban foglaltaknak
mindenben megfelelt. Kéri a Felügyelő bizottság jelentésének elfogadását. A 2006 évi
közhasznúsági jelentésről és a 2007 évi költségvetési tervet a Felügyelő bizottság elfogadásra
ajánlja.
Patkós András az elnökség nevében megköszöni a Felügyelő Bizottság munkáját külön
Woynarovich Ferencnek, aki minden alkalommal jelen volt az elnökségi ülésein, igen
keményen figyelve az alapszabály betartását, majd vitát és azt követően szavazást kért az
elhangzottakról.
Deme Sándor mint a Sugárvédelmi Szakcsoport leköszönő elnöke köszöni a felszólalás
lehetőségét. Kiemeli, hogy az Eötvös Loránd Fizikai Társulat kétszintű szervezet, van egy
elnökség, ugyanakkor vannak a szakmai tevékenység zömét végző szakcsoportok és területi
szervezetek. Az elmúlt négy év alatt egyetlen olyan elnökségi ülés volt, ahol az elnökség és
szakcsoportok vezetői összejöttek. Ugyanakkor például 3 javaslatuk volt társulati díjakra –
köszönetet mond a díjbizottságnak, amely mindegyik javaslatot elfogadta. Ezt igen pozitív
dolognak tekinti annak ellenére, hogy a sugárvédelemnél a jelölési követelmények nem
minden esetben teljesíthetők. Ezt a gyakorlati szempontból fontos megjegyzést nyilván értik
azok a jelenlévők, akik ismerik a díjakra történő felterjesztés űrlapját.
Köszönetét fejezi ki a titkárság vezetőjének és munkatársainak, külön kiemelve, hogy Nagy
Margó a szakcsoport vezetőségének szinte "kültagja", állandó résztvevője a vezetőség
üléseinek. A szakcsoport maximális támogatást kap a titkárság részéről, ami úgy is
értelmezhető, hogy magától a társulattól.
A szakcsoport igényli, hogy minden évben legyen egy olyan elnökségi ülés, amelyre a
szakcsoportok vezetőit is meghívják, ahol a közös programokról lehetne beszélni. További
igény, hogy egy elnökségi tagnak legyen az a feladata, hogy tartsa a kapcsolatot a
szakcsoporttal. Négy év alatt egyetlen egy elnökségi emlékeztetőt kapott, valószínűleg a
kapcsolatrendszer hibájából. A sugárvédelmi szakcsoport ugyanakkor négy év alatt 22
emlékeztetőt produkált, minden egyes szakcsoport megkapta a kiadványt.
Másik téma: a Fizikai Szemle szerkesztőbizottsága viszonylag nagy létszámú, ugyanakkor az
aktív sugárvédelmi szakcsoport képviselője egyszer ugyan bekerült ebbe, majd némi
adminisztratív nehézségek kapcsán kikerült onnan. Nagyon szeretnék, ha a Fizikai Szemle
többet foglalkozna a sugárvédelem problémáival, hiszen a sugárvédelemmel kapcsolatban
jelentős társadalmi ismerethiány tapasztalható. Amíg a sugárfertőzés szót nem tudjuk kiirtani,

addig ezt középiskolásoktól kezdve az egyetemekig sulykolni kell a sugárvédelmi
ismereteket, különös tekintettel a zöld mozgalmak részéről tapasztalható folyamatos
támadásokra. Örülnének, ha az új szerkesztőbizottságba bekerülne a sugárvédelmi
szakcsoport képviselője is.
Többször felhozták, hogy ellentmondás van az elnöki és titkári funkció betöltésének időbeli
korlátozásában. Megértve a szubjektív okokat, indokoltnak tartaná a kérdés újratárgyalását.
Felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai Fizikai Társaságban nincs sugárvédelemmel
kapcsolatos irány. Ugyanakkor a szakcsoport hivatalból tagja a sugárvédelmi
világszervezetnek, a szakcsoport minden tagja egyben tagja az IRPA-nak is. Ezt célszerű a
továbbiakban figyelembe venni.
Patkós András válaszként felhívja a figyelmet arra, hogy az egri vándorgyűlés programját a
szakcsoportok javaslatai alapján állították össze. Gondolja, hogy ezt a sugárvédelmi
szakcsoport is megelégedéssel látja. Fontosnak tartja, hogy a Bátapáti hulladéktárolóval
kapcsolatos előadás is szerepel a vándorgyűlés programjában.
Korábbi elnökként vállalja a felelősséget, hogy kezdeményezésére a kibővített elnökségi
ülések helyett a tematikus délutánok kerültek előtérbe. Határozottan emlékszik viszont, hogy
miután elkezdte az elnökséget kérte, hogy minden ülésről kapjanak tájékoztatást a
szakcsoportok elnökei is. Úgy gondolja, az új elnökség működése során ezt sikerülni fog
megvalósítani.
Sükösd Csaba két dolgot említ: egyrészt hiányolja a tájékoztatást a társulat taglétszámának
alakulásáról. Arról viszont hallottunk, hogy a SZJA 1 % a csökken esetleg nem hozható
kapcsolatban a társulat taglétszámával.
Megjegyzést felveti, hogy a társulati versenyek többször fölvetődtek de egyik alkalommal
sem került megemlítésre a Országos Szilárd Leó verseny, reméli csak feledékenységből . Azt
persze tudni kell Szilárd Leó verseny is kapott az Oktatási Minisztériumtól támogatást, de ez
nem a társulathoz, hanem a Szilárd Leó Alapítványhoz érkezett be, bár a versenyek
lebonyolítása a társulat feladata.
Kovách Ádám válaszként közli, hogy a taglétszám lényegében stagnál, tehát az évi
maximális tagdíjfizető létszám 950-1000 között van, úgy, mint a korábbi években. A
problémát az jelenti, hogy év elején általában 800 alá csökken fizető tagjaink létszáma, a
tagok nem törekednek tagdíjuk időben történő rendezésére. Az idén névre szóló levelet
küldtünk ki mindazoknak, akik tagdíjhátralékkal rendelkeztek. Ezt követően mintegy 150-200
fő rendezte visszamenőleg is elmaradt tagdíját.
A versenyekkel kapcsolatban közli, hogy a közhasznúsági jelentés valamennyi versenyt, így a
Szilárd Leó versenyt is nevesítve tartalmazza.
Szigeti János az 1 % felajánlásával kapcsolatban úgy érzi, hogy azért csökken, mert az
embereknek, a tagoknak az átlagjövedelme csökken. Ennek az lehet az oka, hogy az idősebb
tagok kihalnak, és az újonnan belépő fiatalabbak jövedelme alacsonyabb.
Patkós András megjegyzi, hogy a fiatalokra, ha nem is direkt az 1 % -ra tagdíjakra irányult
folyamat megállításával kapcsolatban maga is tett utalást. A mai nyitott szakmai
karrierlehetőségek mellett természetesen sokkal nehezebb megfogni az egyetemről kilépő
fiatalt, de megfelelő tájékoztatással irányítani is kell őket a Társulatba történő belépésre a
taglétszám növelése érdekében.
Megköszönve a vitában elhangzottakat, kéri a szavazást a Felügyelő bizottság jelentésével, a
közhasznúsági jelentéssel, valamint a 2007. évre vonatkozó költségvetéssel kapcsolatban.
Bejelenti. hogy ezt követően

A külön-külön lefolytatott nyílt szavazás során a Küldöttközgyűlés egy-egy tartózkodással
elfogadta a Felügyelő bizottság jelentését, a Társulat 2006. évi közhasznúsági jelentését,
valamint a 2007. évre vonatkozó költségvetését.
A szavazást követően Patkós András átadja a Küldöttközgyűlés vezetését Gyulai Józsefnek a
jelölőbizottság elnökének.
Gyulai József a jelölőbizottság elnöke bevezetésként megemlíti, hogy tiszteletben elnökként
igyekezett ott lenni minden elnökségi ülésen, így figyelemmel kísérhette azt a munkát, amit a
korábbi vezetés folytatott. Azt kellett látnia, hogy szíve szerint és a fizika érdekeit, valamint a
felmerülő egyéb érdekeket figyelembe véve, nagy körültekintéssel folytatta ez az elnökségség
mindvégig a munkáját. Ismerteti, hogy a Társulat alapszabályában foglaltak szerint a korábbi
elnök, Patkós András egy évig alelnökként lesz tagja a társulat elnökségének. Ennek
megfelelően a szavazás során:1 főtitkárt, 3 alelnököt és 4 főtitkárhelyettest kell választani
A jelölőbizottság személyi javaslata azzal, hogy a főtitkár-helyettesek személyére vonatkozó
javaslatot az alelnöki helyekre vonatkozó szavazás eredmémnyétől függően fogja megtenni, a
következő:
Főtitkári tisztségre javasolt: Kádár György
Alelnöki helyre javasolt:
Kotek László
Kovách Ádám
Mester András
Sükösd Csaba
Woynarovich Ferenc
A jelöltlistát a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta..
Kádár György megköszöni a jelölését, ha megválasztják, vállalja a főtitkári tisztség
betöltését.
Az elrendelt szünetben lefolytatott titkos szavazást követően: Gyulai József kihirdeti s
szavazás eredményét.
Főtitkár: Kádár György 51 szavazat
Alelnök: Kovách Ádám 29 szavazat
Mester András 39 szavazat
Sükösd Csaba 34 szavazat
(Patkós András)
A szavazás eddigi eredményének kihirdetése után Gyulai József ismerteti a jelölőbizottság
javaslatait a 4 főtitkárhelyettes személyére:
Főtitkár helyettes: Ádám Péter
Csákány Antalné
Cserti József
Kajcsos Zsolt
Kanyár Béla
Móróné Tapodi Éva
Varga Gáborné
Woynarovich Ferenc
A jelöltlistát a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A lefolytatott titkos szavazást követően: Gyulai József kihirdeti s szavazás eredményét.
Ádám Péter
17 szavazat
Csákány Antalné
25 szavazat
Cserti József
21 szavazat
Kajcsos Zsolt
14 szavazat
Kanyár Béla
21 szavazat

Móróné Tapodi Éva
29 szavazat
Varga Gáborné
13 szavazat
Woynarovich Ferenc
39 szavazat
Az egyaránt 21 szavazatot kapott 2 fő között döntő, megismételt szavazás eredménye:
Cserti József 17 szavazat
Kanyár Béla 19 szavazat
Gyulai József megállapítja, hogy a két szavazás együttes eredményeként a Küldöttközgyűlés
főtitkárhelyettesként az alábbiakat választotta meg:
Csákány Antalné
Kanyár Béla
Móróné Tapodi Éva
Wojnarovich Ferenc.
Gyulai József a Jelölő Bizottság elnöke javaslatot tesz az új Felügyelő Bizottság
megválasztására. A jelölőbizottság javaslata:
Härtlein Károly
Kotek László
Lohner Tivadar
Kajcsos Zsolt
Ádám Péter
Varga Gáborné
Kanyár Béla
Cserti József
A jelöltlistát a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A lefolytatott titkos szavazást követően: Gyulai József kihirdeti s szavazás eredményét,
amely szerint az új Felügyelő bizottság személyi összetétele a következő
Härtlein Károly
35 szavazat
Kotek László
35 szavazat
Kajcsos Zsolt
26 szavazat
Ádám Péter
37 szavazat
Varga Gáborné
35 szavazat
A küldöttek fentieket személy szerint szavazással, egy-egy tartózkodással fogadták el.
Patkós András átvéve a levezető elnöki tisztet előterjesztést tesz Montvay István tiszteleti
taggá történő megválasztására. A döntés a közgyűlés feladata, az elnökség megelőzően
egyhangúlag döntött az előterjesztésről..
A lefolytatott szavazást követően Patkós András bejelenti, hogy a Küldöttközgyűlés
Montvay Istvánt 48 szavazattal, ellenszavazat nélkül a Társulat tiszteleti tagjává választotta,
majd a küldöttközgyűlés további vezetését Sólyom Jenő megválasztott elnöknek adta át.
Sólyom Jenő elnök bevezetőjében nem könnyű feladatként említette a vállalt elnöki tisztség
betöltését. Nagyon szép mozzanattal kezdi munkáját: a társulati díjak átadásával. Bejelenti,
hogy ezek egy részét most adjuk át, a tudományos díjak átadására a Fizikus vándorgyűlésen
kerül sor. Felkéri Faigel Gyulát, a díjbizottság elnökét az alábbi díjak átadására.
Gnädig Péter:
Marx György Felsőoktatási Díj
Hraskó Péter:
Prométheusz Érem
Hajdú Györgyné:
Eötvös Plakett
Lakatos Tibor:
Eötvös Plakett
A Fizikai Szemle nívódíjai:
Tél Tamás: Mindentudás az iskolában 2006 évben legjobb cikk – Különdíj

Tél Tamás: Mindentudás az iskolában 2005 évben legjobb cikk – Különdíj
Gruiz Márton: Mindentudás az iskolában 2005 évben legjobb cikk – Különdíj
Mihály György: 2006 évi legjobb cikk
Patkós András a különdíj átadása kapcsán szót kérve kiemelte, hogy Németh Judit egész
élete a szakmát szerető magatartás mintaképe. Nem említette a különdíj alapítását, de
mindannyian kitaláltuk: ez a gesztusa is igazi állampolgári tevékenység. A Mindentudás az
iskolában az Ő kezdeményezése is volt, annak az elismerése is az Ő nevéhez fűződik.
Gyulai József a jelölőbizottság elnöke nagyon élvezetesként említette a Németh Judittal való
együttműködést, és nagy örömére szolgál hogy az év végéig vállalja a Fizikai Szemle
főszerkesztői tevékenységét. A Fizikai Szemle főszerkesztőjének megválasztása a
küldöttközgyűlés feladata, de a jelölőbizottság jelenleg nem tud a helyére más személyt
jelölni. A küldöttközgyűlés jóváhagyását kéri, hogy – amennyiben a jelenlegi főszerkesztő
nem kívánja munkáját tovább folytatni – a 2008 januártól az elnökség adhasson megbízást a
Fizikai Szemle főszerkesztői tisztségének betöltésére, az új főszerkesztő 2008 májusában
történő megválasztásáig terjedően. Javasolja, hogy munkája befejeztével a jelenlegi
főszerkesztő tegyen javaslatot az elnökség felé utódja személyével kapcsolatban.
Németh Judit arról tájékoztat, hogy a szerkesztőbizottság minden tagja kapott az elnökségtől
levelet, kérve, hogy ha van valami ötletük ezzel kapcsolatban, jelezzék, de a mai napig ilyen
válasz nem érkezett.
Sólyom Jenő elnök zárszavában megköszönte az elmúlt év munkáját és a Küldöttközgyűlést
14,30 órakor berekesztette.
Kmft
……………………………….
jegyzőkönyv vezető
Korányi Tivadarné
A fenti jegyzőkönyv hiteles:
…………………………….
Barna B. Péter

……………………………..
Martinás Katalin

