Emlékeztető a 2010. május 15-ei Közgyűlésről
Jelen vannak: A melléklet szerint.
Kimentés: Sükösd Csaba, Nagy Dénes Lajos
Program:
1. Elnöki megnyitó (Horváth Zalán)
2. A Szavazatszámláló Bizottság felkérése
3. Főtitkári beszámoló (Kádár György)
- A Társulat 2009. évi közhasznúsági jelentése
- A Társulat 2010. évi költségvetése
- Határozati javaslat
4. A Felügyelőbizottság jelentése
5. Vita és szavazás a napirend 3.-4. pontjával kapcsolatban
6. A Jelölőbizottság előterjesztése az új elnök megválasztására
7. Vita és választás
8. A Társulat díjainak kiosztása
9. Zárszó
Horváth Zalán elnök megnyitja az ülést.
1. Horváth Zalán megnyitó beszéde:
Röviden ismerteti a napirendi pontokat.
A Tudományos és a Társulati díjak a Vándorgyűlésen kerülnek kiosztásra. Az Eötvös
emlékérem odaítélése szavazással megerősítésre kerül. A jelenlegi alelnök (majdani elnök)
megválasztása is része a napirendnek. A társulat elnökségének munkájáról is elhangzott egy
rövid beszámoló. (Fő téma: fizika oktatása, új tanterv kidolgozása, tanárképzés helyzete,
Science on Stage nemzetközi munka, Fizikatanári ankétok, Vándorgyűlés aktív szervezés alatt
áll, Sugárvédelem c. tankönyv megjelenése.)
2. Szavazatszámláló Bizottság felkérése:
Tagjai: Kopasz Katalin, Szabó György, Szabó István.
3. Főtitkári beszámoló (Kádár György):
a.) Gazdálkodási és számviteli beszámoló:
Sajnos költségvetési támogatás nem volt a 2009-es évre. A vagyonunk lecsökkent 2367e
Ft-tal. A MTESZ tagja vagyunk, de a MTESZ csődhelyzetbe került, ezért valószínű a
társulat nem fogja nekik a költségeket fizetni, mert Ők is tartoznak a társulatnak.
Mérleg ismertetése, valamint eredmény kimutatás a 2008. évről.
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b.) Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről:
-

Szakcsoportok programjai (Pl.: Sugárvédelmi továbbképző, Közép- és Általános
Iskolai Fizikatanári Ankét, Őszi Iskola stb.)
Tudományos tevékenységek, kutatások (Pl.: Csillagászat és Civilizáció, Marx György
emlékülés, CERN látogatás, stb.)
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés (Pl.: Középiskolai Fizikatanári Ankét –
Kaposvár, Általános Iskolai Fizikatanári Ankét – Szekszárd, CERN – Genf,
Tanulmányi versenyek – Öveges, Eötvös, Mikola, Szilárd Leó, stb.)
Ismeretterjesztés: Ez főként a területi csoportok feladata. (Pl.: Debreceni Fizikus
Napok, Varázstorony vetélkedő, Fizikai Szemle megjelentetése. A KÖMAL-ban is
részt veszünk, de ez főként a Matfund Alapítvány feladata.)
Kulturális tevékenységek (Pl.: Természetismereti kultúra terjesztése, Coppenhagen
előadás – Sükösd Csaba, Akadémiai Kiadóval szerződés – A tagok kedvezményesen
vásárolhatnak a kiadótól.)
Kulturális örökség megóvása érdekében Eötvös Loránd emléktáblájának és sírjának
koszorúzásában is részt vesz a társulat.
Euroatlanti integráció elősegítése. Az EPS munkájában Nagy Dénes Lajos, a CERNben Sükösd Csaba, a Science on Stage-ben Kovách Ádám és Sükösd Csaba képviseli a
társulatot.
2009-es Díjazottak: Eötvös érem – Gyulai József, Prométheusz érem – Papp Katalin,
Mikola díj – Hartlein Károly. Idén most csak az Eötvös érem kerül kiosztásra, a többi
díj pedig a Vándorgyűlésen.

c.) 2009. évi Pénzügyi beszámoló és 2010. évi Költségvetési terv:
A 2009-es eredmény: -2.367.000 Ft.
A 2010-es várható eredmény: 61.250 Ft.
A társulat anyagi helyzete sajnos aggasztó. A MOL a tanulmányi versenyeket és tanári
továbbképzéseket nagy pénzekkel kívánja támogatni.
4. A Felügyelőbizottság jelentése (Ádám Péter):
Ádám Péter figyelemmel kísérte a társulat munkáját. A tavalyi tervtől eltért a beszámoló.
Ennek az az oka, hogy a MTESZ-től betervezett pénz nem érkezett meg. A főkönyv vezetése
naprakész, a könyvelés jó. A beszámolót és a tervet elfogadásra javasolja. Ádám Péter kéri,
hogy aki tudja, az támogassa a társulatot! Az idei bevétel kiesés a MTESZ problémájából
adódik. A működési költségek adottak. Biztos bevétel a tagdíjakból származik, a bizonytalan
pedig a konferenciákból. A vezetőségnek a gazdálkodást át kellene gondolnia. Az elnökség
havi rendszerességgel megtartotta üléseit, kivétel a nyári szünetben.
- Közhasznúsági jelentés elfogadva.
- 2010. évi terv elfogadva.
- Felügyelőbizottság jelentése elfogadva.
5. Vita és véleménynyilvánítás az eddig elhangzottakról:
Hartlein Károly: A Fizibusz és a Csodák Palotája megemlítése elmaradt, pedig fontos és
jelentőségteljes a munkájuk.
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Ujvári Sándor: A Paksi Atomerőmű és a Nukleáris Társaság által nyújtott támogatást is meg
kellene említeni.
Hadházy Tibor: 30 éves az Őszi Fizikus Napok rendezvény. A társulat tagjai sokat segítenek a
Tudomány Napja megrendezésében is.
Csörgő Tamás: 3 LHC kísérletben vesz részt Magyarország. Az egyik együttműködési
szerződést a CERN képviselőjével Visznek falujában írták alá gyöngyösi és viszneki diákok
rendezvénye keretében. A magyar falvakban él a tehetséggondozás, a falusi iskolákat fenn
kell tartani. A társulat álljon az ilyen falvak mellé és támogassa őket.
Ősz György: Az Öveges József Fizikaverseny is sikeresen zajlott Győrben. Göncz Kinga
brüsszeli utat ajánlott fel a kis falvakból érkezett nyerteseknek.
Szénási Istvánné: A Tehetség Műhelyekben megindult a munka.

6. A Jelölőbizottság előterjesztése az új elnök megválasztására (Patkós András):
Heszler Péter a Jelölőbizottság ötödik tagja 2009 novemberében meghalt, helyére új tagot
választottak, aki Heiner Zsuzsanna lett.
A megválasztott új elnök, először 1 évig alelnöki pozíciót fog betölteni. Sólyom Jenő 4 éves
szolgálat után mentesül az alelnöki feladataitól. Horváth Zalán helyettesének, a majdani
elnöknek a megválasztására kerül most sor. Az elnöki egy különleges pozíció. A társulat
egészének, a magyar fizikának egy jeles képviselőjét kellene megválasztani. A bizottság azt a
hagyományt folytatta, hogy az MTA tagjaiból választották ki a jelölteket. Patkós András
elmondta, hogy a fiatalabb akadémikusok 4 tagjával vette fel a kapcsolatot. Felmerült némi
akadály is, ezért végül 1 jelöltet terjesztenek elő. A jelölt Kollár János az MTA levelező tagja,
aki az MTA SZFKI-ban dolgozik. Kollár János jelöléséhez nincs hozzászólás, így a jelölést
elfogadták.
7. Választás, szavazás:
A szavazás 3 dologról szólt.
- Az új elnök (Kollár János) elfogadásáról.
- Az Eötvös éremre jelölt személy elfogadásáról.
- A Jelölőbizottság ötödik tagjának (Heiner Zsuzsanna) elfogadásáról.
A küldöttigazolványok leadásakor minden résztvevő megkapta a szavazó lapokat és leadták
szavazatukat.
A szünet ideje alatt a Szavazatszámláló Bizottság összesítette az eredményeket.
Kollár János: 59 igen, 2 nem
Patkós András: 59 igen, 3 nem
Heiner Zsuzsanna: 59 igen, 0 nem.
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8. Eredményhirdetés. A Társulat díjainak kiosztása:
Az Eötvös érmet 59 „igen” szavazattal Patkós András kapta. A díjazott a kapott elismerést
megköszönte.
Kollár Jánost 59 „igen szavazattal megválasztották elnöknek, aki 1 évig alelnöki pozíciót fog
betölteni. Kollár János elmondta, hogy a Jelölőbizottság felkérése megtisztelő volt.
Megköszönte a bizalmat és reméli, hogy eleget tud tenni az elvárásoknak, valamint, hogy jól
és eredményesen fog tudni együtt dolgozni a társulattal.
9. Zárszó:
Horváth Zalán megköszönte a részvételt és bezárta az ülést. „Legközelebb a Vándorgyűlésen
találkozunk.”
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