Emlékeztető a 2013. 05. 25-i Közgyűléséről
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Kimentés: Barna B. Péter, Csikai Gyula, Fehér István, Varga István
Helyszín: ELTE TTK, Pázmány Péter sétány 1/A, 083-as (Eötvös) terem
Program:
1. Elnöki megnyitó (Kroó Norbert)
2. A Szavazatszámláló Bizottság felkérése
3. Főtitkári beszámoló (Kürti Jenő)
- A Társulat 2012. évi közhasznúsági jelentése
- A Társulat 2013. évi költségvetése
- Határozati javaslat
4. A Felügyelő Bizottság jelentése (Újfalussy Balázs)
5. Vita és szavazás a napirend 3-4. pontjával kapcsolatban
6. Alapszabály módosítása és Pénzkezelési Szabályzat
7. A Jelölőbizottság előterjesztése az új tisztségviselők megválasztására (Sólyom Jenő)
8. Vita és választás
9. Szünet és titkos szavazás az új tisztségviselőkről, valamint az Eötvös éremre és
Prométheusz-éremre jelöltről
10. A szavazás eredményeinek kihirdetése
11. A Társulat kitüntetéseinek kiosztása
12. Elnöki zárszó (Kroó Norbert, Zawadowski Alfréd)
A napirend előtti – szokás szerint tartalmas és élvezetes – szakmai előadást Dr. Horváth
Dezső, az MTA Wigner FK Részecske- és Magfizikai Intézet munkatársa tartotta.
Előadásának címe: Hogyan is állunk a Higgs bozonnal?

1. Elnöki megnyitó:
Kroó Norbert elnök úr köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta az ülést.
A határozatképes közgyűlésnek megnyitó beszédében előszót mondott a stratégia
előterjesztéséhez, amelyben beszélt például az oktatásban történt változásokról, a tudomány új
helyzetéről. Ezeknek fényében az ELFT-nek is át kell dolgozni a stratégiáját, melyet a főtitkár
fog elővezetni beszámolója végén.
2. A Szavazatszámláló Bizottság felkérése:
-

Szavazatszámláló Bizottság: Kocsonya András, Martinás Katalin, Zátonyi
Sándor
- Mandátumszámláló Bizottság: Paripás Béla, Szénási Istvánné
- Jegyzőkönyv hitelesítők: Hegedüs Árpád, Lengyel Krisztián
A jelenlévők egyhangúan egyetértettek, így a bizottságok megalakultak.
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3. Főtitkári Beszámoló (Kürti Jenő):
A beszámoló előtt Kürti Jenő megemlékezett Marx Györgyről, aki a közgyűlés napján lenne
86 éves. Marx György meghatározó elnöke volt a társulatnak.
Az új Civil Törvény miatt más lett a közhasznúsági jelentés formája a tavalyihoz képest. Be
kell mutatni a közgyűlésnek, jóvá kell hagyni, és a jövő héten továbbítani kell az Országos
Bírósági Hivatalnak.
Egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági melléklet tartalma:
- Egyszerűsített éves beszámoló, mérleg
- Eredmény-kimutatás (bevételek és kiadások)
- Szakmai rész, tevékenységek bemutatása
- Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
- Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
- Pályázatok, támogatások
a.) Gazdálkodási, számviteli rész:
A mérleget és eredmény-kimutatást Pusztainé Holczer Magdolna készítette.
Tárgyévi eredmény 280 eFt.
Közvetlen költségvetési támogatás: Öveges József Fizikaverseny (1.100 eFt) és Fizikai
Szemle (1.000 eFt)
Az SZJA 1%-a: 885.905 Ft. Ez csökkent 2011-hez képest.
Kimutatás a vagyon felhasználásáról: Kis növekedés mutatkozik. 3.892.000 Ft.
Cél szerinti juttatás: A tagdíj fejében kapják a tagok a Fizikai Szemlét.
Eredmény-kimutatás: Összes bevétel: 41.167.498 Ft. Összes kiadás: 40.887.351 Ft. Ebből az
eredmény 280.147 Ft.
2012. évi költségvetés (a számok jelentése mindenütt az eredmény = bevétel - kiadás):
- Működés
1.637.330 Ft
- Közgyűlés
- 425.709 Ft
- Ankét, versenyek 1.434.703 Ft
- Rendezvények
2.028.795 Ft
- Területi csoportok
66.012 Ft
- Fizikai Szemle
- 4.460.984 Ft
Eredmény összesen:
280.147 Ft
Megjegyzendő, hogy a Fizikai Szemlénél az eredmény-kimutatásban nem szerepel a tagdíj,
illetve az MTA-tól célzottan kapott 2.800.000 Ft támogatás.
A 2013. évi költségterv
- Működés
1.226.800 Ft
- Közgyűlés
- 450.000 Ft
- Ankét, versenyek
20.703 Ft
- Rendezvények
1.085.000 Ft
- Fizikai Szemle
- 1.810.000 Ft
Eredmény összesen:
71.800 Ft
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b.) Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről:
- Tudományos tevékenység, kutatás:
Szakcsoportok tevékenységének rövid bemutatása (pl. 37. Sugárvédelmi Továbbképző
Tanfolyam, Anyagtudományi Őszi Iskola, Doktori Konferencia (DOFFi), Vákuumfizikai
Tanfolyam, Statisztikus Fizikai Napok, Marx György Emlékülés, Kövesi-Domokos Zsuzsa
tiszteletbeli tag székfoglaló előadása stb.)
- Szakmai folyóiratok, kulturális örökség megóvása:
A Társulat havonta megjelenő folyóirata, a Fizikai Szemle a 2012. évben a 62. évfolyamába
lépett. A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok társtulajdonosaként részt vettünk a
folyóirat megjelentetésében. Rendszeresen koszorúzzuk a fizikus nagyjaink síremlékeit.
Pl.: Eötvös Loránd és emléktáblájának koszorúzása, Gábor Dénes emléktáblájának
koszorúzása, Bozóky László síremlékének és Marx György síremlékének koszorúzása, stb.
- Tehetséggondozás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:
A Társulat 2012-ben megrendezett országos jellegű fizikaversenyei: Eötvös-fizikaverseny,
Öveges József Fizikaverseny, Ortvay-verseny, Szilárd Leó fizikaverseny, Mikola-verseny stb.
A területi csoportok szervezésében kiemelkedő pl. a Varázstorony vetélkedő. A Fizikai
Diákolimpiára felkészítő csapat tagjai a Társulatból kapták megbízásukat. Továbbra is
szakmai felügyeletet látunk el a BSCA kuratóriumán keresztül a Csodák Palotája működése
fölött. Említést érdemel még az igen sikeres Fizibusz.
- Köznevelés, tanártovábbképzés:
Az akkreditált Fizikatanári Ankét és Eszközbemutatót 2012-ben Győrben rendezte meg a
Társulat. Véleményeztük a NAT-ot, illetve a pedagógus életpályamodellt. A fizika
kerettantervekkel kapcsolatban szakmai fórumokat szerveztünk. Megemlítendő a CERN-i
Tanártovábbképzés, a Science On Stage fesztiválra való válogatás. Részt vettünk az Ericssondíjjal és a Rátz Tanár Úr Életműdíjjal jutalmazott tanárok kiválasztásában.
Kürti Jenő felsorolta a 2012. év díjazottjait is.
ELFT érem
Eötvös Plakett
Prométheusz Díj
Budó Ágoston díj
Detre László díj
Jánossy Lajos díj
Novobátzky Károly díj
Schmid Rezső díj
Selényi Pál díj
Fizikai Szemle Nívódíj

Bakos József
Bartos Elekes István
Kopcsa József
Hartmann Péter
Vinkó József
Barnaföldi Gergely
Fodor Gyula
Lábár János
Bohátka Sándor
Bokor Nándor – Laczik Bálint, Radnai Gyula

Mikola-díj: Pántyáné Kuzder Mária, Schwartz Katalin
Ericsson-díj a fizika népszerűsítéséért: Moróné Tapody Éva, Janóczki József
Ericsson-díj a fizika tehetségeinek gondozásáért: Wágner Éva, Tóth Károly
Rátz Tanár Úr Életműdíj fizikából: Kovács László, Ősz György
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Kürti Jenő a vezető tisztségviselőkről is beszélt néhány mondatot:
Kürti Jenő főtitkár úr és Kroó Norbert elnök úr 2 éve együtt kezdték meg munkájukat. Kroó
Norbert azonban a szokásosnál egy évvel rövidebb ideig lesz az elnökségben, a korábbi elnök
illetve megválasztott elnök, Horváth Zalán és Kollár János halálával bekövetkezett rendkívüli
helyzet miatt. Kroó Norbert most leköszönő elnök lesz egy évig, és a 2012-ben megválasztott
Zawadowski Alfréd fogja átvenni a helyét az elnöki poszton. Köszönjük Kroó Norbert
munkáját, aki sokat tett a Társulatért, főként a tanárok ügyében!
Elnökségi üléseken főbb témák a következők voltak 2012-ben: Csodák Palotája, Kerettanterv,
aktuális rendezvények, és a társulati stratégia. Az új stratégia kialakításában a legtöbb munkát
Nagy Dénes Lajos, a Stratégiai Bizottság elnöke végezte, ezért Kürti Jenő át is adta a szót
Nagy Dénes Lajosnak, hogy a stratégiát közgyűlés elé terjessze.
Stratégia:
Nagy Dénes Lajos elmondta, hogy az interneten körülbelül 3-4 napja került terjesztésre a
végső stratégiai anyag. A Stratégiai Bizottság 3 éve kezdett foglalkozni vele. Ennek
terjesztésére létrejött az ELFT fórum, amelyet integrálni lehetne a Társulat új honlapjára, de
még nincs meg hozzá a megfelelő humánerőforrás. Ezen belül külön tanári és kutatói fórum is
létrejött. Van, aki nem a fórumon, hanem külön kereste meg az elnökséget javaslataival,
például Patkós András, aki sokat segítette a Bizottság munkáját. Közben létrejött a Társulat
Facebook oldala, hogy a fiatalokat jobban el tudjuk érni. Nagy Dénes Lajos elmondta, hogy ő
nem optimista a pénzügyeket illetően. Például, az egykulcsos adó és a nyugdíjazási hullám
nem tesz jót az SZJA 1%-okból befolyt összegnek.
Fontos cél:
- A taglétszám csökkenését minimum megakadályozni, de inkább növelni kellene.
- Közel kell hozni az ELFT-t és az MTA Fizikai Osztályát, pl. a rendezvények és a díjak
terén.
A megnyílt elektronikus fórumok továbbra is élnek. A stratégiát iránymutatónak és egy
folyamatnak tekintsük!
Határozati javaslat:
- 2012. évi közhasznúsági beszámoló
- 2013. évi költségterv
- Stratégiai javaslat
Mielőtt a vita megkezdődne, a felügyelő Bizottság jelentése következett.
4. A Felügyelő Bizottság jelentése (Újfalussy Balázs):
A Felügyelő Bizottság feladatának megfelelően figyelemmel kísérte a Társulat működését. A
2012-es év gazdálkodása a főösszeget tekintve lényegében a terveknek megfelelően alakult.
Pozitív, hogy a Fizikai Szemle terjesztési költségeit sikerült menet közben csökkenteni. A
folyó évre vonatkozó tervek főösszege lényegében véve megegyezik a tavalyiéval. A jelen
közgyűlésen hivatalba lépő (tavaly megválasztott) elnökkel (Zawadowski Alfréd), és az új
elnökségi tagok megválasztásával az elnökség szerkezete fokozatosan igazodik az
alapszabályban meghatározotthoz. A beszámolót, tervet elfogadásra javasolta a bizottság. Az
elnökségi üléseket havi rendszerességgel megtartották a nyári szünet kivételével. A
konferenciák nehezen tervezhetőek, de nagy szükség van rendezvényekre. A Felügyelő
Bizottság örömmel állapítja meg, hogy előrelépés történt a hosszú távú stratégia
kialakításában, és megnyílt az ennek megvitatására létrehozott internetes portál is.
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A Felügyelő Bizottság úgy látja, hogy az elmúlt évben a Társulat működése megfelelt az
alapszabálynak és az ügyrendnek, valamint a rendeleti előírásoknak. A Társulat elnökségével
és titkárságával a bizottság együttműködése zavartalan volt.
A Bizottság kéri a jelentés tudomásulvételét.

5. Vita és szavazás a napirend 3. és 4. pontjával kapcsolatban:
Sükösd Csaba észrevétele: Az Ericsson támogatta a CERN-i utat és a Kutatók Éjszakáját is,
de nem látható a beszámolóban. 2013-ra Paks II is támogatja a Fizikai Szemlét, de ez sem
látszik a költségtervben.
Nagy Zsigmondné elmondta, hogy az új civil törvény miatt a közhasznúsági beszámolót egy
formanyomtatványon kell kitölteni, és abban csak a pályázatokat kell feltüntetni, az egyéb
támogatásokat nem. Természetesen megérkezett az Ericsson-tól a támogatás, amely az egyéb
jogi személytől kapott támogatás között szerepel. Paks II támogatása viszont azért nem
szerepel a tervben, mert még nem született róla konkrét döntés.
Kármán Tamás megjegyezte, hogy az Akadémiától kapott támogatási pénzt nem látja a
Fizikai Szemlénél. A Fizikai Szemlébe bekerülhetne az adományozók és a támogatók listája.
Kürti Jenő elmondta, hogy az Akadémiai támogatás más módon érkezett, ezért nem lehet úgy
lekönyvelni a Fizikai Szemlénél a dolgokat, ahogy ténylegesen vannak.
Csajági Sándor: Normatív támogatásra lehetett volna pályázni.
Nagy Zsigmondné: Igen, be akartuk adni rá a pályázatot, de úgy szólt a kiírás, hogy a 2012.
évi mérleget is csatolni kellett volna, amit a pályázati határidőig nem tudtunk beadni, mert a
jelen Közgyűlésen kell elfogadtatni.
Radnai Gyula elmondta, hogy a taglétszám csökkenése az Eötvös-verseny résztvevőinek
számában is megmutatkozik. A testvéregyesületek fejlődnek, ez is közrejátszhat a tagság
csökkenésénél. Például a Bolyai Matematikai Társulattal szorosabbra lehetne fűzni a
kapcsolatot. A Fizikai Szemle elektronikusan is megjelenhetne, de maradjon meg papír alapon
is. A díjak névadóiról lehetne megjelentetni egy kiadványt, vagy cikket a Fizikai Szemlében.
Kroó Norbert elmondta, hogy a MTESZ az utolsó napjait éli. Egy új, más MTESZ-t kellene
létrehozni, például Magyar Természettudományos Egyesületek Szövetsége néven. Ebbe olyan
egyesületek tartoznának, akik tanárokkal foglalkoznak.
Kádár György: A mérnökök már elkezdték az új szervezetük szervezését. Az új MTESZ
létrehozását jó lenne sürgetni.
Lakatos Tibor felhívta a figyelmet a Magyar Biofizikai Társaságra. Az egy jó egyesület, és
korábban már szerveztünk velük együtt vándorgyűlést.
Sükösd Csaba szerint a taglétszám növelésénél a fiatalítás is fontos. A Magyar Fizikus
Hallgatók Egyesületével is össze lehetne fogni!
Kürti Jenő: Moróné Tapody Éva körülbelül 2000 fizikatanárnak küldi ki rendszeresen
hírlevelét, ennek ellenére sajnos csak 120 tanár jött el az Ankétra. A MAFIHE-vel már volt
egy egyeztetés. A fiatalításra jó kezdeményezés a DOFFI, amelyet idén 2. alkalommal rendez
meg a Társulat.
Cserti József javaslata, hogy évente egy alkalommal párhuzamosan több városban lehetne
szervezni a fizikatanárok közreműködésével egy „Fizika napja” rendezvényt, a Magyar Dal
Napja mintájára.
Halász Tibor jónak tartja a stratégia fő irányvonalait. A taglétszám csökkenésénél
közrejátszik, hogy a központi szervek hosszú évek óta magára hagyták a civil szervezeteket.
A Fizikai Szemlében nagyobb helyet kapjon a fizika tanítása rovat. A Társulat a tanárok
érdekérvényesítését segítse!
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Mester András javaslata, hogy a Tanári Ankét előtt lehetne a Fizikai Szemlének egy
különszáma, amely tanároknak szól. Az idei Ankéton a Nukleon különszámát osztogattuk.
Barnaföldi Gergely szerint a fiataloknak van publikációs lehetőségük a Fizikai Szemlében. A
cikkek előtt röviden be lehetne mutatni a szerzőket. A Facebook-os kezdeményezést jó
ötletnek tartja.
Gergely György: Az orvosi konferenciákon a résztvevőknek oklevelet adnak. Az itteni
rendezvényeken is lehetne oklevelet adni, hogy az illető részt vett rajta.
Nagy Zsigmondné elmondta, hogy a Tanári Ankét akkreditált továbbképzés, és ott
tanúsítványt kapnak a tanárok, de például a sugárvédelmi továbbképzőn is adunk oklevelet.
Nagy Dénes Lajos megköszönte a stratégiához való hozzászólásokat. Elmondta, hogy különkülön nem akar most hozzáfűzést tenni, de az elnökség és a stratégiai bizottság megvitatja a
javaslatokat.
Kroó Norbert berekesztette a vitát. A három határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
- A 2012. évi közhasznúsági jelentés, beszámolót egyhangúan elfogadta a
Közgyűlés.
- A 2013. évi költségtervet egyhangúan elfogadta a közgyűlés.
- A stratégiát a kiegészítésekkel, 1 tartózkodással elfogadta a Közgyűlés.
6. Alapszabály módosítása és Pénzkezelési Szabályzat:
Zagyvai Péter elmondta, hogy az új Alapszabály kidolgozására az új civil törvény miatt volt
szükség. A munkában hárman vettek részt, rajta kívül még Nagy Dénes Lajos és
Woynarovich Ferenc. Az elnökség a legutóbbi ülésen megvitatta, majd pár napja közzé lett
téve átolvasásra. Két apró javítást javasoltak. Az egyik, hogy a Magyar Köztársaság helyett
Magyarország szerepeljen. A másik pedig a Társulat spanyol nevét módosítani kell. A
MTESZ szavakat töröltük, a MTESZ jelenlegi helyzete miatt.
Radnai Gyula megjegyezte, hogy a 14. § 5. pontjában az elnökségi hatáskörnél ki kellene
javítani, mert KÖMAL Bizottság nincsen.
A módosításokkal a Közgyűlés egyhangúan elfogadta az új alapszabályt.
Kürti Jenő főtitkár előterjesztette a Társulat Pénzkezelési Szabályzatát, amelyet a
határozatképes Küldöttközgyűlés 56 fővel egyhangúan elfogadott.
7. Előterjesztés az új tisztségviselők megválasztására (Sólyom Jenő):
Sólyom Jenő, a Jelölőbizottság elnöke elmondta, hogy a főtitkári beszámolóval a főtitkár
visszaadta megbízatását. A tisztségviselők jelenlegi állapota és az új jelöltek:
2011-2013
Elnök: Kroó Norbert
Választott elnök 2012: Zawadowski Alfréd
Főtitkár: Kürti Jenő
Alelnök: Moróné Tapody Éva, Nagy Dénes
Lajos, Zagyvai Péter
Főtitkárhelyettes: Cserti József, Kádár
György, Kirsch Éva, Krasznahorkay Attila

2013-2015
Elnök: Zawadowski Alfréd
Leköszönő elnök: Kroó Norbert
Főtitkár: Kürti Jenő
Alelnök: Nagy Dénes Lajos, Zagyvai Péter,
Mester András, Sükösd Csaba
Főtitkárhelyettes: Cserti József, Kádár
György, Kirsch Éva, Halász Tibor, Kotormán
Mihály
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Az alelnöki és főtitkárhelyettesi tisztségek megújíthatók, ha az illető vállalja. Moróné Tapody
Éva és Krasznahorkay Attila nem vállalja tovább a megbízatást. Az alelnök jelölteknél a
négyből hármat lehet választani. A főtitkárhelyetteseknél az ötből négyet lehet választani.
Sólyom Jenő még elmondta, hogy a csoportok vezetőitől javaslatokat kért, de nem voltak
nagyon aktívak. Esetleg van-e valakinek még javaslata?
Szabó István javasolja főtitkárhelyettesnek Fábián Margitot.
5 tartózkodással a Közgyűlés egyetért a jelenlegi listával.
9 tartózkodással Fábián Margit felkerült a jelöltek listájára.
Elhangzott, hogy az ELFT-érmet Kovách Ádám, a Prométheusz érmet Tóth Pál kapná. Ezekre
is szavazni kell!
8. Titkos szavazás, szünet:
A jelenlevőknek a főtitkárra, az alelnökökre, a főtitkárhelyettesekre, valamint az ELFTéremmel és Prométheusz-éremmel kapcsolatos személye kell szavazniuk.
Vita nem volt, mindenki elfogadta a javaslatokat.
A szavazólapok kiosztásra kerültek. Azok kaptak szavazólapot, akik leadták küldött
igazolványukat.
SZÜNET, SZAVAZÁS, SZAVAZATSZÁMLÁLÁS
9. A szavazás eredményének kihirdetése, díjak átadása:
A Szavazatszámláló Bizottság nevében Kocsonya András kihirdette az eredményt:
A főtitkár 56 igen szavazattal Kürti Jenő maradt.
Alelnök: 44 igen szavazattal Mester András, 43 igen szavazattal Nagy Dénes Lajos és 42 igen
szavazattal Sükösd Csaba. Zagyvai Péter 33 igen szavazatot kapott.
Főtitkárhelyettes: 51 igen szavazattal Kirsch Éva, 50 igen szavazattal Cserti József, 39 igen
szavazattal Kádár György, 29 igen szavazattal Halász Tibor. Fábián Margit 27 igen
szavazatot, Kotormán Mihály 26 igen szavazatot kapott.
A díjaknál 55 igen szavazattal Kovách Ádám kapta meg az ELFT-érmet, és 54 igen
szavazattal Tóth Pál kapta meg a Prométheusz-érmet. Érvénytelen szavazat nem volt.
Gratulálunk az új tisztségviselőknek és a díjazottaknak.
A Marx György Fizikai Szemle Nívódíj is átadásra került. Ezt Horváth Dezső és Härtlein
Károly kapták.
Kürti Jenő ismertette, hogy az idei évben eddig milyen díjakat osztott még ki a Társulat.
- Mikola-díj: Halász Tibor és Lang Ágota
- Eötvös-plakett: Kövesdi Zoltán
- Marx György Vándorplakett: Piláth Károlytól Csajági Sándor kapta
- Tiszteletbeli tagnak javasolt: Erdős Pál, Johannes Zittartz
A tudományos díjak az augusztusi Vándorgyűlésen kerülnek átadásra.
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10. Zárszó
Kroó Norbert leköszönő elnök elmondta, hogy az akkori Jelölőbizottság elnökének, Patkós
Andrásnak rábeszélésére, és a Társulat helyzetére való tekintettel vállalta el az elnöki
megbízatást, és hogy megtiszteltetés volt, hogy a Társulat elnöke lehetett. Most átadja a
stafétabotot a tavaly megválasztott, új elnöknek, Zawadowski Alfrédnak.
Zawadowski Alfréd elmondta, hogy ez nem egyszerű időszak a Társulat életében, és hogy a
legfiatalabb generációra kellene koncentrálni, a fiatalokat kellene összefogni. Megköszönte,
hogy bizalmat szavaztak neki, valamint megköszönte a jelenlevőknek a Közgyűlésen való
megjelenést, és a Bizottságok munkáját! A jövőre nézve jó közös munkát és kellemes nyarat
kívánt. Végül bezárta az ülést.

Budapest, 2013. május 25.
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