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Emlékeztető a 2012. 05. 19.-ei Közgyűléséről 
 

 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Kimentés: Berényi Dénes, Csikai Gyula, Gyulai József, Krasznahorkay Attila 
 
Helyszín: ELTE TTK 083-as terem 
 
Program: 
 

1. Elnöki megnyitó (Kroó Norbert) 
2. A Szavazatszámláló Bizottság felkérése 
3. Főtitkári beszámoló (Kürti Jenő) 

- A Társulat 2011. évi közhasznúsági jelentése 
- A Társulat 2012. évi költségvetése 

4. A Felügyelő Bizottság jelentése (Újfalussy Balázs) 
5. Vita és szavazás a napirend 3-4. pontjával kapcsolatban. 
6. A Jelölőbizottság előterjesztése a 2013-ban hivatalba lépő elnök megválasztására. 

(Sólyom Jenő) 
7. Vita és választás 
8. Az Elnökség javaslata az Eötvös érem és a Prométheusz-érem odaítélésére. 
9. Szünet és titkos szavazás az új tisztségviselőről, valamint az Eötvös éremre és 

Prométheusz-éremre jelöltről. 
10. A szavazás eredményeinek kihirdetése 
11. A Társulat díjainak kiosztása. 
12. Stratégiai kérdések. 
13. Az Elnök zárszava. 

 
A napirend előtti szakmai előadást Dr. Ábrahám Péter, az MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója 
tartotta. Előadásának címe: Új irányok, hazai eredmények a csillagok keletkezésének 
megértésében. 
 
 
 

1. Elnöki megnyitó: 
 

Kroó Norbert elnök úr köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta az ülést. 
A határozatképes közgyűlés megszavazta a napirendváltozást. A 6. pont előre került. 
 
 
 

2. A Szavazatszámláló Bizottság felkérése: 
 

- Szavazatszámláló Bizottság: Moróné Tapody Éva, Szénási Istvánné, Ujvári 
Sándor 

- Mandátumszámláló Bizottság: Pántyáné Kuzder Mária, Theisz György 
- Jegyzőkönyv hitelesítők: Jani Péter János, Nagy Dénes Lajos 

A jelenlévők egyhangúan egyetértettek, így a bizottságok megalakultak. 
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3. pont helyett a 6. és 7. pont: A Jelölőbizottság előterjesztése a 2013-ban hivatalba lépő 
elnök megválasztására. Vita.(Sólyom Jenő) 
 
A választott elnök személyére javaslattétel, aki a következő évben lesz elnök.  
A jelölt Zawadowski Alfréd. A BME Fizikai Intézetének volt igazgatója nyugdíjazásáig, 
korábban a KFKI-ban is dolgozott. Több cikket is publikált, hosszú ideje tagja a társulatnak. 
Nem írott szabály, de hagyomány, hogy az elnök akadémikus legyen. Vitathatatlan szakmai 
tekintély.  Olyan személynek kellene képviselnie az ELFT-t, akinek nagy tekintélye van. 
Ezért lenne alkalmas Zawadowski Alfréd az elnöki posztra. 
Sólyom Jenő megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, megjegyzése. Mivel senkinek sem 
volt hozzászólása, így egy név (Zawadowski Alfréd) került fel a jelölt listára.  
 
 
 
4. Főtitkári Beszámoló (Kürti Jenő): 
 
A főtitkári beszámoló tavalyi mintára készült el. Két fő részből áll: gazdálkodási, számviteli 
rész és a tartalmi részből.  
 
a.) Gazdálkodási, számviteli rész: 
A mérleget és eredmény-kimutatást Pusztainé H. Magdolna készítette.  
Tárgyévi eredmény 515 e Ft. 
Költségvetési támogatás nem volt. Az SZJA 1% 1.067.000 Ft. Ez nőtt 2010-hez képest. 
Kimutatás a vagyon felhasználásáról: Kis növekedés mutatkozik. 3.612.000 Ft. 
Cél szerinti juttatás: A tagdíj fejében kapják a tagok a Fizikai Szemlét. 
Kiemelt támogatás: Egyéb közhasznú: 6.833.000 Ft. Abból adomány 3.900.000 Ft. 
Eredmény-kimutatás: Összes bevétel: 44.102.000 Ft. Összes kiadás: 43.589.000 Ft. Ebből az 
eredmény 513.000 Ft. 
2011. évi költségvetés: 
- Működés  1.494.794 Ft 
- Közgyűlés  - 787.996 Ft 
- Ankét, versenyek 1.238.968 Ft 
- Rendezvények 2.751.785 Ft 
- Területi csoportok - 135.009 Ft 
-Fizikai Szemle        - 4.094.559 Ft 
Összesen:     512.943 Ft 
A 2012. évi költségterv (694.000 Ft) és a Fizikai Szemle részletes beszámolója a mellékletben 
található, valamint kivetítve a helyszínen. 
 
b.) Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről: 

- Tudományos tevékenység, kutatás: 
Szakcsoportok tevékenységének rövid bemutatása (pl. 36. Sugárvédelmi Továbbképző 
Tanfolyam, Anyagtudományi Őszi Iskola,  Nanoelektronikai Nemzetközi Konferencia, Marx 
György Emlékelőadás stb.) 
A tavalyi évben 2 új tiszteletbeli tagja lett a társulatnak (Prof. Dr. Joachim Burgdörfer és Prof. 
Kövesi-Domokos Zsuzsa). 
Különböző díjak átadására is sor került tavaly. (pl. társulati díjak, Mikola-díj, Rátz Tanár Úr 
életműdíj, Ericsson díj.) 
Fizikai Szemle folyóirat. 
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- Nevelés-oktatás, képességfejlesztés: 
Ide tartozik az 54. Fizikatanári Ankét Sárospatakon, CERN-i tanulmányút, Eötvös 
Fizikaverseny, Öveges József Fizikaverseny, Ortvay verseny, Szilárd Leó verseny stb. 
A területi csoportok szervezésében kiemelkedő a pl. a Varázstorony vetélkedő. 
Fizikai Diákolimpiára felkészítő csapat tagjai a társulatból kerültek ki. 
- Kulturális tevékenységek_ 
Eötvös Loránd és Gábor Dénes sírjának koszorúzása. 
Budapest Science Centre Alapítványnak, amely a Csodák Palotáját felügyelő kuratórium, új 
elnöke lett: Kiss Ádám. 
- Euroatlanti integráció elősegítése: 
EPS (kapcsolattartó: Kroó Norbert, Nagy Dénes Lajos) 
CERN (kapcsolattartó: Sükösd Csaba) 
Science On Stage (kapcsolattartó: Sükösd Csaba és Kovách Ádám) 
 
Kroó Norbert néhány kiegészítést tett az előzőekhez. Sajnos a Junior Prima Primissima Díj, 
egyelőre szünetel, mert a Vodafone nem tudja finanszírozni. A KÖMAL megkapta a magyar 
örökség díjat. A MTESZ válságban van. Gál András Levente kormánymegbízottal folytatott 
beszélgetés során kiderült, hogy a kormány nem óhajtja megszűntetni a MTESZ-t, hanem 
megpróbálják megmenteni. 
 
 
 
5. A Felügyelő Bizottság jelentése (Újfalussy Balázs): 
 
A jelenlegi felügyelő bizottság ebben az összetételben az elmúlt évi közgyűlést követően állt 
össze, és az alapszabálynak megfelelően megválasztotta elnökét. Ezután folyamatosan 
figyelemmel kísérte a társulat működését. A gazdálkodás kiegyensúlyozott, pozitívumot 
mutat.  A beszámolót, tervet elfogadásra javasolta a bizottság. Az elnökségi üléseket havi 
rendszerességgel megtartották. A konferenciák nehezen tervezhetőek, de nagy szükség van 
rendezvényekre. A Fizikai Szemle és a Csodák Palotája ügyével is foglalkoztak. A Stratégiai 
Bizottság ígéretének megvalósításában, elmaradásban van. A társulat működése és 
gazdálkodása 2011-ben megfelelt az alapszabálynak. 
A Bizottság kéri a jelentés tudomásulvételét. 
 
 
 
6. Vita és szavazás az előzőekkel kapcsolatban: 
 
Kürti Jenő elmondta, hogy az MTA felajánlott évi 25 db Simonyi Károly – A fizika 
kultúrtörténete című könyvet az egyes versenyek díjazottjainak. 
Kádár György: A MOL-tól idén is megkaptuk a 3.500.000 Ft adományt. Remélhetőleg a 
jövőben is folytatódik majd ez a hagyomány. 
Kroó Norbert: A Stratégiai Bizottság munkája tavaly kezdődött, de a sok egyéb elfoglaltság 
miatt ez elhúzódik, ezért elnézést kérnek. 
A Főtitkári Beszámolót a jelenlevők egyhangú igennel elfogadták. 
A Felügyelő Bizottság jelentését a jelenlevők egyhangú igennel elfogadták. 
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7. Az elnökség javaslata az ELFT- és Prométheusz érmekre, tudományos díjak: 
 
Kürti Jenő elmondta, hogy a díjakra vonatkozó javaslatokat a díjbizottság megtárgyalta. 
Faigel Gyula a bizottság elnöke jelezte, hogy megbízatásuk túlhaladta a 4 évet, ezért az 
elnökség új díjbizottságot választott. 
Régi bizottság: Csákány Antalné, Érdi Bálint, Faigel Gyula, Iglói Ferenc, Kertész János, 
Mester András, Nagy Dénes Lajos, Radnóczi György, Trócsányi Zoltán. 
Új bizottság: Benedict Mihály, Biró László, Halász Tibor, Hebling János, Iglói Ferenc, 
Jánossy András, Kamarás Katalin (elnök), Nagy Dénes Lajos, Oláh Katalin, Patkós András, 
Ujvári Sándor, Vibók Ágnes. 
Két díjról szavazni kellene az ügyrend szerint. Ez az Eötvös érem (Bakos József kapná) és a 
Prométheusz-érem (Kopcsa József kapná). 
Bakos József: A BME-n több éven át, oktatott. Nemzetközi konferenciákat szervezett. Körül-
belül 400 publikációja volt. Fő területe a lézeres módszerek voltak. 
Kopcsa József: 1994 óta nyugdíjas tanár. Rengeteg versenyt szervezett. A nevéhez fűződik a 
Hatvany István Fizikaverseny. 
A 13 díjból 6-ot lehet egy évben odaadni. 
 
 
 
8. Titkos szavazás, szünet: 
 
A jelenlevőknek 3 személyre kell szavazniuk. Az egyik az új elnök személye, a másik kettő az 
ELFT éremmel és Prométheusz-éremmel kapcsolatos személye. 
Vita nem volt, mindenki elfogadta a javaslatokat. 

SZÜNET, SZAVAZÁS, SZAVAZAT SZÁMLÁLÁS 
 
 
 
9. A szavazás eredményének kihirdetése: 
 
A szavazatszámláló bizottság elnöke kihirdette az eredményt. 
Az új elnök személyére 53 érvényes szavazat volt. Ebből 52 igen és 1 nem. Tehát 
Zawadowski Alfrédot a társulat megválasztotta elnöknek, aki 2013-től kezdi meg elnöki 
munkáját. Kroó Norbert gratulált Zawadowski Alfrédnek. 
Zawadowski Alfréd megköszönte a szavazatokat. Elmondta, hogy nem lesz könnyű időszak. 
A fizika kiszorul az oktatásból, nagy probléma a NAT kérdése is. Nem a saját véleményét 
próbálja ráerőltetni másokra, hanem beszélgetéssel konszenzusra jutni. 
A díjak terén is 53 érvényes szavazat volt. Bakos József 53 igen és 0 nem szavazatot kapott. 
Kopcsa József pedig 52 igen, és 1 nem szavazatott kapott. 
 
 
 
10. A társulat díjainak kiosztása: 
 
A Díjbizottság képviselője, Nagy Dénes Lajos és Kürti Jenő főtitkár adta át a díjakat. 

- Barnaföldi Gergely  - Jánossy Lajos díj 
- Bohátka Sándor - Selényi Pál díj 
- Fodor Gyula     - Novobátzky Károly díj 
- Hartmann Péter - Budó Ágoston díj 
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- Lábár János     - Schmid Rezső díj 
- Vinkó József     - Detre László díj 
- Bakos József  - ELFT érem 
- Bartos Elekes István - Eötvös Plakett 
- Kopcsa József - Prométheusz Érem 

 - Fizikai Szemle nívódíj: Bokor Nándor – Laczik Bálint szerzőpáros, és Radnai Gyula. 
Bakos József, Bohátka Sándor és Hartmann Péter nem tudtak eljönni, így ők egy későbbi 
időpontban fogják megkapni díjukat. 
 
 
 
11. Stratégiai kérdések: 
 
Nagy Dénes Lajos elmondta, hogy a Felügyelő Bizottságnak jogos volt az észrevétele, 
ugyanis csúsznak a munkálatok, túlvállalta magát. Az ELFT 1949-ben alakult meg a mai 
formájában. Az 1970-es alapvető átalakulás Marx György nevéhez fűződik. 1993-1997 
környékén újabb átalakulás következett a közhasznúsági törvény miatt. Már időszerűvé vált 
egy átalakítás. A tavalyi közgyűlésen született meg a stratégiai terv. Recessziós időben nehéz 
új stratégiát kialakítani. Folyamatosan kommunikálni kell a tagsággal. Egy internetes 
vitafórum van készülőben, amely hamarosan véglegesen kész lesz. Körül-belül a nyári 
hónapokban indulna el. A 2011 végén létrejövő új civil törvénynek vannak olyan pontjai, 
amik júniusban lépnek hatályba, így nehéz egy új stratégiát kialakítani. A MTESZ helyzete is 
bizonytalan. Meg kellene fontolni, hogy a társulat tagja legyen-e a MTESZ-nek, vagy sem. A 
támogatási rendszer is átalakult, beszűkült. 2009 óta nincsen mecenatúra támogatás, amiből a 
nemzetközi tagdíjakat lehetne fizetni. Jövőre feltehetően az SZJA 1% is csökken az 
egykulcsos adó miatt.  
A Stratégiai Bizottság 1 év halasztást szeretne kérni. Egyik fő kérdés a Fizikai Szemle papír 
alapúsága, és hogy a tagdíj fejében menne-e. A szak- és területi csoportok is alakítsák ki 
véleményüket, és juttassák el az elnökséghez. 
Nagy Dénes Lajos most nem javasol vitát, de ha kérdése van valakinek, akkor nyugodtan 
tegye fel. 
Kroó Norbert: A közgyűlés hatalmazza fel a stratégiai bizottságot az egyéves halasztásra. 
Zátonyi Sándor felhívta a figyelmet, hogy a Békés Megyei Csoport javaslata nem hangzott el 
a stratégiai kérdésekben és szeretnének választ kapni. Javaslatuk: A Fizikai Szemle 
elektronikus formában legyen. A tagdíjakból kapjanak támogatást a csoportok. 
Kürti Jenő elmondta, hogy az áprilisi elnökségi ülésen beszéltek erről a témáról, de ez a nagy 
stratégia része. Lehet beszélni róla, de határozatot nem érdemes most hozni. A Fizikai 
Szemlénél meg lehetne spórolni a nyomda és a postázási költségeket, de többet veszítene a 
társulat, mint nyerne. Az MTA a nyomdára adja a támogatást, attól elesne az ELFT, úgy, mint 
a paksi pénztől is. Körül-belül 6.000.000 Ft-ot veszítenénk, és 4.000.000 Ft-ot spórolnánk.  
A csoportok támogatása is a stratégia része. Mivel pozitívan zárt a társulat, így reális lenne a 
támogatás. A konkrét cél, terv megjelölésével ez az út nyitott. 
Moróné Tapody Éva szerint a legfontosabb az, hogy a társulat létszáma ne csökkenjen. Azon 
kellene elgondolkodni, hogy mi legyen arra a kérdésre a válasz, hogy miért érdemes belépni 
az ELFT-be. Nem lenne célszerű egy évet várni. 
Hartlein Károly szerint a Fizikai Szemlében kevés cikk van, amely a tanároknak szól. Aki a 
Physics On Stage-en indul, az írhatna egy cikket a Szemlébe. Preferálni kellene, hogy a 
tanárok a fizikatanári ankéton akkreditációs pontokat tudnak szerezni. 
Nagy Dénes Lajos elmondta, hogy az elnökségi véleményt továbbítja a bizottságnak. Személy 
szerint támogatja az elektronikusságot, de beszélni kellene a támogatókkal. 
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Kroó Norbert: Nem kell mindenkinek mindenben egyetértenie. Legfontosabb a tagság 
létszámának növelése. Ezekkel, a kérdésekkel mindenképpen foglalkozni kellene!  
Kroó Norbert lezárta a vitát. 
A közgyűlés a következő 3 pontban egyhangúan egyetértett: 
- A Stratégiai Bizottság folytassa munkáját. 
- A Stratégiai Bizottság a legrövidebb időn belül indítsa el a fórumot. 
- Az elnökség folyamatosan tájékoztasson. 
 
 
 
12. Zárszó 
 
Kroó Norbert elnök úr megköszönte a közgyűlésen való megjelenést, és a bizottságok 
munkáját. A jövőre nézve további jó közös munkát és kellemes nyarat kíván. Végül bezárta az 
ülést. 
 
A következő elnökségi ülés, 2012. június 6-án lesz. 
 
 
 


