Jegyzőkönyv
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2008. május 31.-i Küldöttközgyűléséről
Napirend:
1. Elnöki megnyitó
2. A szavazatszámláló bizottság felkérése
3. Főtitkári beszámoló
A Társulat 2007. évi közhasznúsági jelentése
A Társulat 2008. évi költségvetése
Határozati javaslat
4. A Felügyelő Bizottság jelentése
5. Javaslat az Alapszabály módosítására
6. Vita és szavazás a napirend 3-5. pontjaival kapcsolatban
7. A jelölőbizottság előterjesztése új tisztségviselők megválasztására
8. Vita és választás
9. A Társulat díjainak kiosztása
10. Zárszó
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint a küldöttek és az elnökség tagjai
Napirend előtti előadás: „A jövő elektronikája: a spintronika”
Előadó: Cserti József egyetemi docens, ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
Az előadást követően miután a megjelentek létszáma eléri a határozatképességhez szükséges
számot (85 küldöttből 65 fő van jelen), a Társulat elnöke megnyitotta a a Küldöttközgyűlést.
1. Napirendi pont: Sólyom Jenő köszöntötte a küldötteket, a meghívottakat, az elnökséget
valamint a Társulat érdeklődő tagjait.
Ezt követően beszámolt a 2007. évben végzett tevékenységekről.
Kiemelt témák: Nemzetközi kapcsolatok, EPS, CERN
MTA- valamint a média
OKM – kerettantervvel kapcsolatos állásfoglalás
- fizika ill. természettudományi tantárgyak oktatása körül kialakult
helyzet elemzése
Szakcsoportok tevékenysége
Science Centre Alapítvány
Tisza László centenáriumi ünnepség, emléktábla avatás
Montvay István tiszteleti tag székfoglaló előadása
Marx György emlékülés (2008. május, MTA)
Csillagászat éve (2009)
2. Napirendi pont: A Társulat főtitkára felkérte a szavazatszámláló bizottságba:
Moróné Tapody Évát, Szabó Györgyöt, nevezettek a jelölést elfogadták.
A közgyűlés a jelölteket egyhangúlag megszavazta.
Jegyzőkönyv vezetésére Südi Józsefnét, hitelesítésre Nagy Zsigmondnét és Endrődy
Zoltánnét kérték fel, jelölésüket a Közgyűlés szintén egyhangúlag elfogadta.
3. Napirendi pont: Kádár György főtitkár megtartotta főtitkári beszámolóját.
Előzetesen az elnöki beszámolót kiegészítette a tanári szakcsoportok munkájának
értékelésével. Kiemelte a két tanári ankétot, mindkét rendezvényt igen sikeresnek ítélte meg.
Ezt követően a Társulat 2007. évi gazdálkodását, pénzügyi beszámolóját , valamint a 2008.
évi költségvetési tervet terjesztette a Közgyűlés elé.

A Társulat elnöksége, amelynek jogköre az ügyrend módosítása, a területi csoportok
gazdálkodását érintve az alábbi határozati javaslatot fogalmazta meg, és erről tájékoztatta a
Közgyűlést.:
Ügyrend 4.4.5.„A területi szervezetek gazdálkodása során százezer forintot meghaladó egyedi
értékű tárgyi eszköz beszerzésére csak a Társulat főtitkárának előzetes hozzájárulásával
kerülhet sor. A területi szervezet által beszerzett tárgyi eszközöket – a területi szervezet
használati jogának feltüntetésével – a Társulat központi leltári nyilvántartásában kell
szerepeltetni.”
4. Napirendi pont: A felügyelő bizottság elnöke Ádám Péter egyéb elfoglaltsága miatt
Härtlein Károly bizottsági tagot kérte fel a bizottság értékelésének ismertetésére.
A Felügyelő Bizottság a Társulat 2007. évi gazdálkodását áttekintette, azt rendben lévőnek
találta, ezért javasolta a 2007. évi pénzügyi beszámoló valamint a 2008. évi költségvetés
elfogadását.
5. Napirendi pont: Alapszabály módosítás
Kádár György főtitkár tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Sugárvédelmi Szakcsoport
vezetősége azzal a kéréssel fordult az Elnökséghez, hogy a szakcsoportok elnöki és titkári
tisztségére a jelenlegi alapszabálytól eltérően a 4 évre történő megválasztás egyszer
megismételhető legyen, ugyanis jelenleg folyamatosan nem válaszhatók újra.
A felügyelő bizottság korábbi elnöke Woynarovich Ferenc jelezte, hogy a Társulat elnökére
vonatkozó tisztújítás a 2005. évi alapszabály szerint mára ellentmondásos, ezért ezt a részt is
módosítani szükséges.
Kádár György javasolta, hogy a Társulat közhasznú tevékenysége egészüljön ki a
környezetvédelmi tevékenységgel.
Sükösd Csaba alenök javasolta, hogy a Fizikai Szemle Támogatói között szerepeltessük a
Magyar Nukleáris Társaságot is.
6. Napirendi pont:
Vita és szavazás:
-A Társulat elnökének megbízatása 2 évre szól, s egyszer újraválasztható.
-A Fizikai Szemle támogatói között szerepeltetjük a Magyar Nukleáris Társaságot.
-Az Alapszabály kiegészül a környezetvédelmi tevékenységgel.
Fenti három javaslatot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A Szakcsoportok vezető tisztségviselőinek – elnök és titkár – újraválasztásáról vita alakult ki.
Solymosi József a Sugárvédelmi Szakcsoport elnöke kifogásolta, hogy egy demokratikus
szervezet esetében a Társulat vezetősége nem ad szabad kezet a szakcsoportoknak, hatalmat
kíván gyakorolni felettük. Módosítási javaslata: „A szakcsoport elnöke és titkára ugyanarra
funkcióra egyszer a közvetlenül következő négy éves ciklusra is megválasztható.”
Patkós András alelnök, Sükösd Csaba alelnök, Kádár György főtitkár valamint Martinás
Katalin, Lévai Péter és Bakonyi Imre küldöttek is bekapcsolódtak a vitába, többen felvetették
az újraválasztás jogi lehetőségének vizsgálatát.
Az választás ill. újraválasztás tárgyában a vitapartnerek között nem sikerült közös
állásfoglalást kialakítani, ezért a főtitkár szavazást kért e témában.
A szavazás eredménye:
Solymosi József módosítási javaslata 7 szavazatot kapott
Az Elnökség módosítási javaslata 28 szavazatot kapott
Mivel a küldöttek kevesebb, mint 50 százaléka szavazott az Alapszabály módosítására (lásd
az előző két szavazást) ezért az Alapszabály vonatkozó pontja módosítás nélkül érvényben
marad, a szakcsoportok tiszújításánál az elnök és titkár 4 éves időtartamra választható meg.
7. Napirendi pont: Új tisztségviselők megválasztása:
Sólyom Jenő elnök az elnökség nevében javaslatot tett Dörnyei Józsefné Németh Judit volt
elnök tiszteletbeli elnökké történő megválasztására.

Kérte továbbá, hogy Szatmáry Zoltánt, aki 2008. januártól ellátja a Fizikai Szemle
főszerkesztői tevékenységét a Közgyűlés válassza meg a folyóirat főszerkesztőjévé.
Gyulai József a jelölőbizottság elnöke a közgyűlés elé terjesztette a tisztújításra vonatkozó
javaslatot:
– A Társulat 2009. évi közgyűlést követően hivatalba lépő új elnöke pozícióra – 2008-as
közgyűléstől a 2009-es közgyűlésig alelnök – Horváth Zalánt javasolja.
– A Jelölőbizottság elnökének, mandátuma lejárt, ezért új elnöknek Patkós Andrást
javasolja:
– A jelölőbizottság tagjai közül Papp György és Vertse Tamás mandátuma lejárt Kiss Gyula
és Zsúdel László mandátuma 2 évre meghosszabbítható.
Tehát tagságra a jelölések: Kiss Gyula
Zsúdel László
Heszler Péter
Krasznahorkay Attila
A Társulat díjbizottsága és elnöksége javasolja, hogy az Eötvös Társulat érmét Gergely
Györgynek ítélje oda a Közgyűlés.
8. Napirendi pont: A Küldöttközgyűlés a 7. naprend szerinti javaslatokat egyhangúlag
megszavazta.
A Társulat érmét Sólyom Jenő elnök Gergely Györgynek átadta.
9. Napirendi pont: A tudományos és társulati díjak kiosztása
Faigel Gyula a Díjbizottság elnöke ismerteti a díjbizottság döntését és felkéri Sólyom Jenő
elnököt a díjak átadására:
A Marx György Felsőoktatási díjat Dávid Gyula, a Schmid Rezső díjat Gubicza Jenő, a
Jánossy Lajos díjat Kun Ferenc, a Bródy Imre díjat Rajta Ferenc, a Novobátzky Károly
Díjat Takács Gábor, a Szalay Sándor díjat Tőkési Károly, az Eötvös Plakettet Molnár
László, és a Prometheusz díjat Végh László kapta meg.
10. Napirendi pont: Sólyom Jenő a Társulat elnöke zárszavában gratulált a kitüntetetteknek,
megköszönte Kármán Tamásnak a Fizikai Szemle technikai szerkesztőjének, valamint Nagy
Zsigmondné, Margó ügyvezető titkárnak a munkáját és tevékenységük elismeréséül a
Társulat Eötvös plakettjét adta át.
Ezt követően megköszönte a részvételt és további jó munkát, a nyári szünetre pedig jó
pihenést kívánt a résztvevőknek.
Budapest, 2008. május 31.

