
 
 
 

Jegyzőkönyv 
 

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2009. május 23.-i Küldöttközgyűléséről 
 
Napirend: 

1. Elnöki megnyitó 
Megemlékezés a Magyar Fizikusok Egyesülete megalakulásának 60. évfordulójáról 

2. A Szavazatszámláló bizottság felkérése 
3. Főtitkári beszámoló 

3.1  A Társulat 2008. évi közhasznúsági jelentése 
3.2  A Társulat 2009. évi költségvetése 
3.3  Határozati javaslat 

4. A Felügyelő Bizottság felkérése 
5. Javaslat az Alapszabály módosítására 
6. Vita és szavazás a napirend 3.-4. 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: „Kvazárok a távoli világegyetemben” 
Előadó: Frey Sándor főtanácsos, FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium 
 
Az előadást követően miután a megjelent küldöttek létszáma eléri a határozatképességhez 
szükséges számot (95 küldöttből 59 fő van jelen), a Társulat elnöke megnyitotta a 
Küldöttközgyűlést. 
 
1. Napirendi pont: Sólyom Jenő  az ELFT Elnöke köszöntötte a küldötteket, a 
meghívottakat, az elnökséget, valamint a Társulat érdeklődő tagjait. Megemlékezett az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat jogelődje a Magyar Fizikusok Egyesülete megalakulásának 60. 
évfordulójáról és ez alkalommal köszöntötte az Elnökség levelével külön meghívott és 
megjelent 50 évnél régebben belépett Társulati tagokat. A Társulat elnöksége az év folyamán 
foglalkozott a természettudományos oktatás helyzetével, az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium felé előterjesztette ezzel kapcsolatos állásfoglalását. Az Elnök erről a 
tevékenységről tájékoztatta a megjelent küldötteket.  
Az elnöki megnyitóban kiemelt témák:  
             Nemzetközi kapcsolatok, EPS, CERN 
             Hazai kapcsolatok: MTA, OKM  
             Szakcsoportok tevékenysége 
             Teller Ede születésének 100 éves centenáriumi ünnepsége (2008. január) 
             Marx György emlékülés (2009. május, MTA) 
 
 
 
 



2. Napirendi pont: A Társulat Elnöke felkérte  
- a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Pákó Gyulát, Tichy Gézát, Szabó Györgyöt, a 
Közgyűlés a jelölteket, 1 tartózkodással egyhangú szavazással elfogadta. 
- a jegyzőkönyv vezetőjének Zubonyainé Pelka Zsuzsannát, hitelesítőinek Kiss Jolánt és 
Ujfalussy Balázst, jelölésüket a Közgyűlés az érintettek tartózkodásával egyhangúlag 
megszavazta. 
- a Mandátum-vizsgáló Bizottság tagjainak Lohner Tivadart és Zsúdel Lászlót, jelölésüket a 
Közgyűlés az érintettek tartózkodásával egyhangúlag megszavazta. 
3. Napirendi pont: Kádár György megtartotta Főtitkári beszámolóját. 

A Közgyűlés elé terjesztette a Társulat Közhasznúsági Jelentésének tartalmi 
beszámolóját, majd Gazdálkodási és számviteli beszámolóját, valamint a 2009. évi 
költségvetési tervet. 

A tartalmi beszámolóban a közhasznú tevékenységek hivatalos csoportosítása szerint a 
következő témakörökben végzett társulati munkáról számolt be:  

- tudományos tevékenység, kutatás;  
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;  
- kulturális tevékenység; kulturális örökség megóvása; környezetvédelem 
- az euroatlanti integráció elősegítése 
Ennek keretében ismertette a Társulat szakcsoportjainak és területi csoportjainak a 

széleskörű, szakmai igényességű rendezvényeit.  
 
Hozzászólások a Főtitkári beszámolóhoz:   

 
Nagy Dénes Lajos hangsúlyozta, hogy a Társulat  kulturális tevékenysége lényegesen 

szélesebb körű annál, mint ami a beszámolóban elhangzott, a Fizikai Szemle kiadása, a tagság 
ismeretterjesztő tevékenysége és felsorolt rendezvények lényegesen hozzájárulnak az ország 
természettudományos műveltségének, kulturális színvonalának fenntartásához. Kiigazítást tett 
a KÖMAL tulajdonosi viszonyainak pontatlan felsorolására: az ELFT nem kiadó hanem 
résztulajdonos. 

Moróné Tapody Éva a területi csoportok rendezvényeinek felsorolását hiányosnak 
találta, példaként a beszámolóban nem említett Csongrád megyei csoport néhány 
rendezvényét sorolta fel. Indítványozta, hogy a területi csoportok beszámolói alapján a helyi 
tevékenységek a közhasznúsági jelentésben részletesebben legyenek ismertetve. 

Sükösd Csaba a Fizikai Szemle negatív egyenlegét elfogadhatónak tartja, ugyanis itt a 
tagdíjak egy részét is bevételnek, mintegy előfizetési díjnak kellene értelmezni, hiszen a 
Fizikai Szemlét minden fizető tag ingyen kapja. A számviteli elszámolási szabályok azonban 
nem engedik meg, hogy a tagdíjak bevételét ekként megosztva tartsuk nyilván.  

Kádár György reagált Sükösd Csaba felszólalására, egyetértett az elmondottakkal és 
egyúttal mozgósításra hívta fel a részvevőket, hogy írjanak cikkeket a Szemlébe és szakmai 
körükbe tartozó társaikat is erre biztassák, mert a lap kifogásolható késedelmes megjelenését a 
megjelentethető cikkek hiánya okozza.  

 
4. Napirendi pont: Ádám Péter a Felügyelő Bizottság elnöke felolvasta a testület 
jelentését és elfogadásra javasolta a főtitkári beszámolót, pénzügyi beszámolót és a 2009. évi 
költségvetési tervet.   

 
5. Napirendi pont: Javaslat az Alapszabály módosítására. Az alapszabály módosításra a 
javaslat a jegyzőkönyv mellékletében olvasható. 

 
 



6. Napirendi pont: Vita és szavazás a napirend 3-4. pontjaival kapcsolatban. 
 
Hozzászólások: 
 
Kádár György elmondta, hogy több cégnek küldött a Vezetőség szponzorálásra felkérő 

levelet, hogy a Társulat működését anyagilag támogassák.  
Sükösd Csaba felszólalásában elmondta, hogy a cégek csak konkrét programokra, 

projektekre adnak támogatást, pl. Tanári Ankétra, így konkrét célok érdekében történő 
szponzorálásra kell fókuszálni.  

Legeza Őrs azt indítványozta, hogy a Fizikai Szemle példányszámának csökkentésével 
költséget lehetne megtakarítani, és a lap elektronikus formában történő elérésére tett 
javaslatot, így azt minden tag a kívánsága szerinti formában érhetné el. 

Füstöss László a Szemle főszerkesztőjének az a véleménye, hogy nem lenne célszerű a 
Fizikai Szemle interneten történő megjelentetése. 

Ádám Péter szerint ha szűkülnek a lehetőségek, lehet, hogy kényszerűen elektronikus 
lesz a folyóirat. A példányszám csökkentésével nem lineárisan csökkennek a költségek. 

Gergely György felszólalásában azt említette, hogy a Társulatnak nagyon sok nyugdíjas 
tagja van, közülük nem mindenki számára van lehetőség a lap elektronikus úton való  
olvasására.  

Solymosi József egyetértett Sükösd Csabával és esetenkénti ad hoc bizottság 
létrehozására tett  javaslatot, amelyik új konferenciák szervezésére keres lehetőségeket, pl. 
most a  társadalmi érdeklődés középpontjába kerülő energetika körében, vagy 
klímabiztonsággal kapcsolatos konferenciákat kellene szervezni, valamint nagyobb 
részvételre lenne szükség a reklámok illetve, bélyegkiadás területén.  

 
Kádár György megköszönte a javaslatokat, és jó ötletnek tartotta, hogy az 

elkövetkezendő időben konkrét dolgokra kell szponzori támogatást kérni. Sólyom Jenő 
szavazásra bocsátotta a Felügyelő bizottság beszámolójának elfogadását, a Közgyűlés a  
Felügyelő Bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta. 

 
Sólyom Jenő a levezető elnök szavazásra bocsátotta a főtitkári beszámolónak, a 

közhasznúsági jelentés tartalmi és pénzügyi beszámoló részének és a 2009. évi 
költségvetésnek az elfogadását. A Közgyűlés a beszámolókat és a költségvetést 2 tartózkodás 
mellett elfogadta. 

 
Kádár György ismertette, majd Sólyom Jenő szavazásra bocsátotta az Alapszabály 

módosítására tett javaslatot. A Közgyűlés az Alapszabály módosítását 1 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

 
7. Napirendi pont: A Jelölő Bizottság előterjesztése új tisztségviselők megválasztására. 

 
A Jelölő Bizottság Elnöke: Patkós András  

Tagjai: Krasznahorkai Attila, Kiss Gyula és Zsúdel László 
Patkós András a Bizottság elnöke bevezetőben emlékeztetett arra, hogy az ELFT 

következő Elnökének megválasztása a 2008. május 31.-i Közgyűlésen megtörtént, a 
leköszönő Elnök az alapszabály szerint automatikusan a Társulat alelnöke lesz. A jelen 
Közgyűlés időpontja után tehát két évig: 

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnöke  Horváth Zalán 
egyik alelnöke  Sólyom Jenő  (egy évig) 

 



Ezután Patkós András előterjesztette a Jelölő bizottság javaslatait a további tisztségek 
jelöltjeire: 

Főtitkári tisztségre:  Kádár György  
Alelnöki tisztségre: ( megválasztható 3 fő) 

   Kovách Ádám  
    Mester András 
    Sükösd Csaba 
Főtitkár-helyettesi Tisztségre: (megválasztható 4 fő) 

Csákány Antalné 
Móróné Tapody Éva 
Wojnarovich  Ferenc 
Juhász Nándor 
Zagyvai Péter 

A felsorolt jelöléseket a Közgyűlés az érintettek tartózkodása mellett elfogadta. További 
jelölésekre a lehetőséget a küldöttek nem használták ki, a szavazólapokra a felsorolt nevek 
kerültek azzal, hogy az öt főtitkár-helyettes jelölt közül legfeljebb négyre lehet érvényesen 
szavazni.  

Sólyom Jenő előterjesztette az Elnökség javaslatát az Eötvös Társulati Érem 
odaítélésére Gyulai József, az ELFT tiszteletbeli elnöke számára, és ismertette Gyulai József 
pályájának kiemelkedő momentumait, különös tekintettel Társulati szerepére és munkájára. 
Az Elnökség javaslatát a Közgyűlés szavazólapon titkos szavazással fogadhatja el.  

 
8. Napirendi pont: Vita és választás 

A Szavazatszámláló Bizottság elvégezte a feladatát és ismerteti a szavazás eredményeit. 
Az érvényes szavazatok száma:  59 
 
 Főtitkár:  Kádár György    55 szavazat 
 Alelnökök:  
   Kovách Ádám     59 szavazat 
   Mester András    58  szavazat 
                  Sükösd Csaba      59 szavazat 
 
 Főtitkár-helyettesek: 

Móróné Tapody Éva  54 szavazat  
Wojnarovich Ferenc  52 szavazat 
Csákány Antalné  49 szavazat 
Zagyvai Péter   43 szavazat 
 
Juhász Nándor   36 szavazattal nem került megválasztásra   

 
 Eötvös Társulati érem:  

Gyulai József   59 szavazat 
 
 

9. Napirendi pont: A Társulat szakmai díjainak kiosztása  
(a Díjbizottság javaslata és az Elnökség elfogadó szavazása alapján) 
 
Faigel Gyula a Díjbizottság Elnöke ismertette a díjak odaítélésének indoklását és a 

Társulat Elnökével átadták az elnyert díjakat. . 
 



A díjazottak:   
Dóra Balázs   Novobátzky Károly Díj 
Földi Péter   Gombás Pál Díj  
Kövér László   Gyulai Zoltán Díj 
Palla Gergely   Bródy Imre Díj 
Siklér Ferenc   Jánossy Lajos Díj 
Vankó György  Schmid Rezső Díj 

Dóra Balázs és Siklér Ferenc nem tudtak jelen lenni, így később vehetik át a Díjat. 
 
A Díjbizottság javaslatára a Társulat odaítélte „A fizikai gondolkodás terjesztéséért”  

Papp Katalinnak a   Prométheusz Díjat  (a díjazott nem volt jelen) 
 

10. Napirendi pont:  Zárszó 
Horváth Zalán az Eötvös Loránd Fizikai Társulat hivatalba lépő Elnöke beköszöntő 
beszédében üdvözölte a Társulat Küldöttközgyűlését, megköszönte az 50 évnél régebben 
belépett és most megjelent társulati tagok részvételét és a Közgyűlést berekesztette.  

         
Budapest, 2009. május 23. 
 
 
 
 
 
 

 Sólyom Jenő 
az ELFT Elnöke 

Zubonyaine Pelka Zsuzsa 
jegyzőkönyvvezető 

 

  

Kiss Jolán, jkv. hitelesítő Ujfalussy Balázs, jkv. hitelesítő 
 


