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Emlékeztető a 2011. május 21-i Közgyűlésről 
 

 
Jelen vannak: A melléklet szerint. 
 
Kimentés: Gyulai József, Nagy Dénes Lajos 
 
 
Program: 
 

1. A levezető elnök megnyitója (Sólyom Jenő) 
2. A Szavazatszámláló Bizottság felkérése 
3. Főtitkári beszámoló (Kádár György) 

- A Társulat 2010. évi közhasznúsági jelentése 
- A Társulat 2011. évi költségvetése 

4. A Felügyelő Bizottság jelentése (Ádám Péter) 
5. Eseti határozathozatal az ELFT Elnökének megválasztásáról 
6. Az Elnökség javaslata az Alapszabály módosítására (Sükösd Csaba) 
7. Az ELFT helyzete és jövője, az Elnökség által felkért „ad hoc” stratégiai bizottság 

javaslata (Woynarowich Ferenc) 
8. Az Elnökség javaslata az Eötvös érem odaítélésére és a Társulat új tiszteleti tagjaira 
9. Vita a 3. -8. és nyílt szavazás a napirend 3.-7. pontjával kapcsolatban 
10. Az Elnökség visszaadja megbízatását a Küldöttközgyűlésnek 
11. A Jelölőbizottság előterjesztése az új tisztségviselők megválasztására (Patkós András) 
12. Vita a jelölésekről. 
13. Szünet és titkos szavazás az új tisztségviselőkről, új tiszteleti tagokról és az Eötvös 

éremre jelöltekről. 
14. A Társulat díjainak kiosztása 
15. A szavazás eredményeinek kihirdetése 
16. Az új Elnök és Főtitkár zárszava 

 
 
Sólyom Jenő levezető elnök megnyitja az ülést. 
 
 
1. Sólyom Jenő megnyitó beszéde: 
 
Sólyom Jenő bejelentette, hogy a közgyűlés határozatképes, elkezdhetik a munkát. A 
napirendi pontokban annyi változás történt, hogy a 6. és 7. pont felcserélődött. 
 
 
2. Szavazatszámláló Bizottság felkérése: 
 
Tagjai: Szabó György, Szénási Istvánné, Tichy Géza. 
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3. Főtitkári beszámoló (Kádár György): 
 

a.) Gazdálkodási és számviteli beszámoló: 
Sajnos költségvetési támogatás nem volt a 2010-es évre sem és az SZJA 1% is csökkent. 
A tagok rendszeresen havonta kapják a Fizikai Szemlét. A MTESZ tagja vagyunk, de a 
MTESZ csődhelyzetbe került, a Társulatnak ki kellett költöznie a székházból. 
A 2010-es év mérlegének és eredmény-kimutatásának bemutatása. 
A támogatások sajnálatos módon csökkentek, takarékoskodni próbált a Társulat. 
A 2011-es év költségvetésének, tervének bemutatása. 
 
b.) Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről: 
 
- Szakcsoportok programjai (Pl.: Sugárvédelmi továbbképző, Közép- és Általános 

Iskolai Fizikatanári Ankét stb.) 
- Tudományos tevékenységek, kutatások (Pl.: Fizikus Vándorgyűlés Pécsett, CERN, 

Science On Stage, Eötvös Fizikaverseny, Szilárd Leó Verseny, Öveges József 
Fizikaverseny stb.) 

- 2010-es Díjazottak: Társulati díjak átadására a vándorgyűlésen került sor (pl. Andrási 
Andor – Bozóky díj, Biri Sándor – Selényi díj, Gál János – Szalay díj stb.) Országos 
tudományos díjakban is részesült a Társulat néhány tagja (pl. Rácz Tanár Úr díj: Vida 
József. Ericsson a fizika népszerűsítéséért: Jarosievitz Beáta, Wöller Lászlóné, Bigus 
Imre. Ericsson a fizika tehetségeinek gondozásáért: Bülgözdi László és Somogyi 
Sándor.).  

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés (Pl.: Középiskolai Fizikatanári Ankét – Miskolc, 
Általános Iskolai Fizikatanári Ankét – Eger, CERN – Genf, Tanulmányi versenyek – 
Öveges, Eötvös, Mikola, Szilárd Leó. Felsőoktatási és közoktatási törvény 
módosításáról szóló vitafórum stb.) 

- Ismeretterjesztés: Ez főként a területi csoportok feladata. (Pl.: Debreceni Fizikus 
Napok, Baranya megyei „kis esti fizika” elnevezésű rendezvény, Fejér Megyei 
ismeretterjesztő előadások. Fizibusz – vándorló fizikai kísérletek. Fizikai Szemle 
megjelentetése. A KÖMAL-ban is részt vesz a Társulat, de ez főként a Matfund 
Alapítvány feladata.) 

- Kulturális tevékenységek (Pl.: Természetismereti kultúra terjesztése stb.) 
- 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 CERN-

ben Sükösd Csaba, a Science on Stage-ben Kovách Ádám és Sükösd Csaba képviseli a 
Társulatot. A Science on Stage 2011. ápr. 16-19. között zajlott le Koppenhágában. 

 
c.) 2010-es évi pénzügyek, a Társulat története: 
 
A Társulat fénykora az 1960-70-es években volt. A Tőzsdepalotai és az Anker közi 
szemináriumok népszerűek voltak. Az MTA köztestület megalakulásával az egyetemi, 
kutatóintézeti szemináriumok népszerűsége csökkent. Az anyagi helyzet is évről évre 
romlott, mely jelenleg aggasztó. 2004-hez képest (7,6 M) 2010-re 2,9 millióra csökkent a 
vagyonunk. Most 3,1 millión állunk. A MTESZ a csőd szélén van, ezért a Társulat 
titkársága a KFKI-be költözött októberben. Az intézet nagylelkű volt anyagilag is. Az 
ELFT könyvelőt is váltott januártól, amely jobb és olcsóbb is. 
Sajnos a támogatások is csökkentek. Az NKTH-nál a kormányváltás után gondok merültek 
fel. A befogadott pályázatokat nem bírálták el, és nem folyósították a támogatást, így a 
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Társulat sok pénztől elesett. Ezen okok miatt a CERN-i út szállásköltségét és az EPS 
tagdíjat nem tudta kifizetni az ELFT. 
Viszont pozitívum, hogy a MOL rengeteget áldoz a tehetségnevelésre, és a Társulatot is 
támogatja. 2010-ben 3,5 milliót adtak, amely nagy segítség volt! Idén is támogatnak 
ennyivel, az átutalás már megérkezett a Társulat bankszámlájára. 
Meg kell még említeni az Innovációs Szövetségen keresztül a Knorr-Bremse-t, amely az 
ankétokat támogatja, valamint a Paksi Atomerőművet is, mint támogatót. 
 
d.) Főtitkári 4 éves ciklusról: 
 
2007-ben Gyulai József a jelölőbizottság elnöke kérte fel Kádár Györgyöt a főtitkári 
pozícióra, aki megtiszteltetésnek érezte a jelölést. Kádár György az ELFT-t sokszor 
személyesen képviselte (pl. Eötvös Loránd sírjának koszorúzásain, fizika tanulmányi 
versenyeken, fizika önképző körben és táborokban). A főtitkár úr megpróbálta átlátni a 
Társulat anyagi helyzetét és beletanulni a munkába. 
Kádár György előterjeszti az elnökség javaslatát közgyűlési szavazásra. 
- Prométheusz díjra Zimányi Madolnát. 
- Eötvös Plakettre Szalay Istvánnét, Király Péternét, Kőrösi Magdát. 
A közgyűlés az elmúlt időszakban elhunyt fizikusokról is megemlékezett (Toró Tibor, 
Deutsch Gyula, Kollár János, Horváth Zalán). 
Kádár György megköszönte a figyelmet. 

 
 
4. A Felügyelő Bizottság jelentése (Ádám Péter): 
 
Ádám Péter figyelemmel kísérte a Társulat munkáját, működését. A 2010-es év eltért a 
tervtől. Ennek fő oka a pályázati pénzek hiánya volt. A főkönyv vezetése naprakész, a 
könyvelés jó. Hiány nem keletkezett. A Fizikai Szemle egyenlege negatív. A működési 
költségek csökkentek a KFKI-ba való költözéssel. Az elnökségi üléseket havonta megtartották 
a nyári szünet kivételével, ezekről emlékeztetők készültek. Biztos bevétel a tagdíjakból 
származik, a bizonytalan pedig a konferenciákból. Ádám Péter kéri, hogy aki tudja, az 
támogassa a Társulatot! A beszámolót és a tervet elfogadásra javasolja. A vezetőségnek a 
gazdálkodást és a stratégiát feltétlenül át kellene gondolnia! 

- Közhasznúsági jelentés elfogadva. 
- A 2011-es költségvetés elfogadva. 
- Felügyelő Bizottság jelentése elfogadva egy tartózkodással. 

 
 
5. Eseti határozathozatal az ELFT Elnökének megválasztásáról: 
 
Sólyom Jenő elmondja, hogy az alapszabály szerint kétévenként van tisztújító közgyűlés. A 
Társulat tavaly választotta meg Kollár Jánost elnöknek, aki 2011-ben kezdte volna meg elnöki 
munkáját. A következő ciklusra megválasztott elnök halálával előállt rendkívüli helyzetre 
vonatkozóan a jelenlegi alapszabály nem tartalmaz rendelkezést. Azért, hogy az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat ne maradjon egy évig, a következő közgyűlésig elnök nélkül, a 
Társulat közgyűlése a mai napon a következő határozatot hozza: 
 A megválasztott elnök halála miatt előállt rendkívüli helyzetben az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat 2011. május 21-i közgyűlése a tisztújítással együtt új elnököt is választ, és annak 2 
évre szóló mandátuma a többi tisztségviselőével együtt a mai nappal, megválasztásával 
kezdődik. 
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Az eseti határozatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

A 6. és a 7. napirendi pont megcserélése. 
 

6. (7.) ELFT helyzete és jövője, stratégiai bizottság javaslata (Sükösd Csaba): 
 
A bizottság javaslatát Sükösd Csaba vázolja fel a közgyűlésnek. 
A bizottság tagjai: Szatmáry Zoltán, Ádám Péter, Kádár György, Sükösd Csaba, majd később 
Nagy Dénes Lajos is csatlakozott. 
Egy stratégiai tervet dolgoztak ki, amely letölthető az ELFT honlapjáról. Most nem kell 
konszenzusra jutni vele, hanem a következő közgyűlésen kellene elfogadni. A vitaanyag 4 
részből áll. 
Fontos feladat a Társulat tagságát megújítani, mert sok a nyugdíjas. Vonzóvá kellene tenni a 
fiatalok számára. Más egyesületekkel, szervezetekkel is együtt lehet működni (pl. Bolyai 
Matematikai Társulat, MTA, KÖMAL, Matfund Alapítvány stb.). A Társulat egyik fontos 
szolgáltatása a Fizikai Szemle. Ezen a területen megoszlanak a vélemények. Sajnos nagy a 
negatívuma, a költségek nagyobbak, mint a bevételek. A Társulat tagdíjai azért magasak, mert 
jár érte a Szemle. Felmerült az is, hogy a papír alapú újság elavult, meg lehetne oldani 
elektronikus formában. Részt kellene venni a szakmai közélet működésében. Szerepel benne 
egy javaslat az elnökség szerkezetének átalakítására, de erről majd később lesz szó. Célszerű a 
havi egyenleg vezetése. A titkárság létszámát lecsökkentettük két főre, de további csökkentés 
nem szükséges. Ez csak egy munkaanyag, melyhez hozzá lehet szólni. 
Patkós András véleménye az, hogy mivel partnerként az MTA-t is megemlítették, ezért az 
Akadémia Fizikai Osztályát is meg lehetne hívni a stratégiai megbeszélésekre. 
Moróné Tapody Éva szerint a tagdíjról le lehetne venni a Fizikai Szemlét. A Hírlapként való 
terjesztésre is vissza lehetne térni, valamint több fizikaversennyel kapcsolatos témát bele 
lehetne tenni vonzóbbá téve a fiatalok számára. 
 
 
7. (6.) Javaslat az Alapszabály módosításra (Woynarovich Ferenc): 
 
Az Alapszabály módosítási javaslatot Woynarovich Ferenc terjeszti elő. 
Ez is csak egy vitaanyag, amelyhez hozzá lehet szólni. 

- Elnökségi létszám bővítése 10 főről 12 főre. 
- Egy tényleges főtitkár helyettesi poszt legyen. 
- Az alelnöki és főtitkár helyettesi posztok közötti különbség megszüntetése. 
- 4 éves ciklus lenne, újraválaszthatósági korlát megszüntetése. 
- Felügyelő Bizottság és Jelölőbizottság munkája is 4 évre szóljon. 
- Áttérés olyan rendszerre, hogy ne legyen minden évben választás. 

Akinek ezzel kapcsolatban javaslata van, az küldje el az elnökségnek, aki a következő 
közgyűlésig megtárgyalja. 
Helyszíni hozzászólás nincs. 
 
 
8. Javaslat Eötvös érem odaítélésére és a Társulat új tiszteleti tagjaira (Kádár Gy.): 
 
Kádár György elmondta, hogy az Eötvös éremből évente egy darabot szokott átadni a 
Társulat. Idén kivételesen kettőt adnának át. Horváth Zalánt még életében terjesztették elő 
Eötvös éremre, Kiss Árpádot pedig még korábban. Patkós András az éremmel kapcsolatban a 
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titkos szavazás mellőzését kéri a posztumusz díj miatt. A közgyűlés ezt elfogadta. Kádár 
György átadta az Eötvös érmet Horváth Zalán fiának Horváth Dánielnek. 
 
A Társulati tiszteleti tagságra 2 javaslat érkezett, melyekről később kellene szavazni. 
- Prof. Kövesi-Domokos Zsuzsa (baltimore-i Johns Hopkins Egyetem emerita professzora) 
(Patkós András és Horváth Zalán javasolta tiszteleti tagnak.) 
- Prof. Dr. Joachim Burgdörfer (Bécsi Műszaki Egyetem, Osztrák Tudományos Akadémia) 
(Az ATOMKI-ból Berényi Dénes és Tőkési Károly javasolta tiszteleti tagnak.) 
 
 
9. Vita az eddig elhangzottakról:  
 
Sükösd Csaba a közhasznúsági jelentéshez szeretne kiegészítést tenni. Sajnos az NKTH miatt 
a tavalyi CERN-i út szállásköltségét nem tudta a Társulat előteremteni. Az idei útra már 48 fő 
jelentkezett a 40 férőhelyre. Sükösd Csaba elmondta, hogy próbált támogatókat szerezni és az 
Ericsson felajánlott az útra 1,5 millió Ft-ot. Ez a pénz most nem fog az ELFT-n keresztül 
folyni, hanem rögtön a CERN-be megy. 
A Science On Stage 2011-ben is megválasztotta bizottsági tagnak Kovách Ádámot. A 
következő S. O. S. 2013-ban Németország és Lengyelország határán lesz egy Budapesthez 
hasonló városban. Az idei Science On Stage-re nem 9 fő utazott, hanem 30 fő, mert két 
projektet diákok szereplésével valósítottak meg. A költségek előteremtésére 3 forrás volt. A 
Paksi Atomerőmű a buszt és a sofőröket biztosította. A NEFMI Oktatási Államtitkársága 
1.000.000 Ft-ot biztosított, amely utófinanszírozásos, így a Társulat előlegezte meg a pénzt 
egy kölcsönszerződéssel. Harmadikként pedig a National Instruments és Kirsch Éva 
iskolájának alapítványa is segítette a kiutazást. Tegnap érkezett egy levél az államtitkárságról, 
hogy az elszámolást elfogadták, és intézkednek a pénz átutalásáról. 
 
 
10. Az elnökség visszaadja a megbízatását: 
 
Kádár György az elnökség nevében visszaadta a közgyűlésnek a megbízatást és a következő 4 
évhez sok sikert kívánt. 
 
 
11. Jelölőbizottság előterjesztése az új tisztségviselők megválasztására (Patkós András): 
 
Patkós András elmondta, hogy a jelölőbizottság február végén kezdte meg a keresgélést. 
Jelölőbizottság tagjai: Heiner Zsuzsa, Kiss Gyula, Krasznahorkay Attila, Patkós András, 
Zsúdel László. 
A 14 szakcsoportból 12-től érkezett javaslat. A területi csoportoknál rosszabb a helyzet, ott 5-
től jött válasz. Az elnökséggel folyamatos konzultációt tartottak. 
Elnöknek Kroó Norbert professzort jelölték, aki az MTA rendes tagja, az SZFKI-ban kutató, 
és 1958-tól az ELFT tagja. Patkós András ismertette Kroó Norbert életrajzát. 
Főtitkárnak Kürti Jenő professzort javasolták, aki az ELTE-n oktató, a Biológiai Fizika 
Tanszék vezetője, 1978-tól tagja a Társulatnak. Kutatási területe a molekulafizika, 
spektroszkópia. Életrajzát szintén Patkós András ismertette. 
A közgyűlés a két jelöltet elfogadta, újabb személyeket nem javasoltak. 
Alelnök jelöltek: Csákány Antalné, Kamarás Katalin, Moróné Tapody Éva, Nagy Dénes 
Lajos, Zagyvai Péter. A felsorolt jelöltek közül 3 főt kell választani. 
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Főtitkárhelyettes jelöltek: Cserti József, Kádár György, Kirsch Éva, Krasznahorkay Attila, 
Ősz György. (Kádár György alelnöki jelölésből főtitkár helyettesit kért.). A felsoroltakból 4 
főt kell megválasztani. 
A jelölteket elfogadták, új személyeket nem javasoltak. 
Felügyelő Bizottság: A régi bizottságot újra felkérte Patkós András a feladatra, akik el is 
fogadták a megbízatást. De később kiderült, hogy ez nem egyezik az alapszabállyal és új 
bizottság választása szükséges. Jelöltek: Fábián Margit (SZFKI), Kovách Ádám (ATOMKI), 
Lohner Tivadar (MFA), Mester András (miskolci tanár), Ujfalussy Balázs (SZFKI). 
Elnöküket maguk közül fogják majd megválasztani. 
Jelölő Bizottság: Itt nem feltétlenül kellene teljesen újat választani. Elnökét a közgyűlés jelöli 
ki, erre Sólyom Jenőt (SZFKI) javasolják. További jelöltek: Heiner Zsuzsa (SZBK), Lévainé 
Kovács Róza (karcagi tanár), Timár János (ATOMKI), Zsúdel László (miskolci tanár). 
Megállapították, hogy 59 szavazásra jogosult személy van. Horváth Zalán Eötvös érem 
megszavazásához már nem kell X-et tenni. 
 
12. Vita a jelölésekről: 
 
Osvay Margit érdekesnek találta, hogy egyik bizottságban sincs pécsi illető, pedig ott is van 
egyetem és tudományos élet. 
Patkós András elmondta, hogy sok szempontot kellett figyelembe vennie a bizottságnak. 
Mindig örülnek, ha jönnek javaslatok, az alapján állítják össze a jelöltek listáját.  
Lakatos Tibor: Sajnos a pécsi egyetemi oktatók nagyon elfoglaltak, ezért nem vállalnak 
különböző pozíciókat. De a jövőben megpróbálnak ezen változtatni. 
Sólyom Jenő felkérte a közgyűlés tagjait a szavazásra. A szavazólapokat borítékban tegyék a 
szavazóurnába. 
 
 
13. 15 perc szünet következett, valamint a szavazatok összeszámlálása. 
 
  
14. Társulat díjainak kiosztása: 
 
A díjbizottság egyik tagja Mester András adja át a társulati díjakat. 
- Schmid Rezső díj: Czigány Zsolt 
- Detre László díj: Kiss László 
- Selényi Pál díj: Sohler Dorottya (nem volt jelen) 
- Jánossy Lajos díj: László András (nem volt jelen) 
- Szalay Sándor díj: Tárkányi Ferenc 
- Budó Ágoston díj: Gyürky György 
- Eötvös Plakett: Király Péterné, Kőrösi Magda (nem volt jelen), Szalay Istvánné (nem volt 
jelen) 
- Eötvös érem2: Kiss Árpád 
- Prométheusz díj: Zimányi Magdolna 
 
 
15. Szavazás eredményének kihirdetése (Sólyom Jenő): 
 
Elnök: Kroó Norbert – 57 igen szavazat 
Főtitkár: Kürti Jenő – 57 igen szavazat 
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Alelnökök: Moróné Tapody Éva (47 igen), Nagy Dénes Lajos (44 igen), Zagyvai Péter (31 
igen) 
Főtitkárhelyettesek: Kirsch Éva (47 igen), Cserti József (46 igen), Kádár György (42 igen), 
Krasznahorkay Attila (42 igen). 
Tiszteleti tagok: Kövesi-Domokos Zsuzsa (55 igen), Joachim Burgdörfer (50 igen). 
Felügyelő Bizottság: 59-58 igen szavazattal a jelölteket megválasztották. 
Jelölőbizottság: 57-56 igen szavazattal a jelölteket megválasztották. Elnöke Sólyom Jenő lett. 
 
 
16. Az új Elnök és Főtitkár zárszava: 
 
Kürti Jenő köszöni a bizalmat. A főtitkári tisztség felelősségteljes feladat és sok munkával fog 
járni, de igyekszik eleget tenni az elvárásoknak. Probléma a fiatalok megnyerése. Bízik 
benne, hogy sikerül ezt is megoldani. 
Kroó Norbert köszöni a bizalmat. Az ember közösségben tud igazán kibontakozni. A Társulat 
is egy ilyen közösség, amely 120 éve áll már fenn. Köszönöm a közgyűlésen való 
megjelenést, és a Jelölőbizottság munkáját! A jövőre nézve pedig jó közös munkát kívánok! 
 


