Emlékeztető a 2015. 05. 16-i Küldöttközgyűléséről
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Kimentés: Csikai Gyula, Gergely György, Holics László, Sólyom Jenő
Helyszín: ELTE TTK, Pázmány Péter sétány 1/A, 083-as (Eötvös) terem
Program:
1. Elnöki megnyitó (Patkós András)
2. A Szavazatszámláló Bizottság felkérése
3. Főtitkári beszámoló (Kürti Jenő)
- A Társulat 2014. évi közhasznúsági jelentése
- A Társulat 2015. évi költségvetése
4. A Felügyelő Bizottság jelentése (Újfalussy Balázs)
5. Az Elnökség javaslata az Alapszabály módosítására
6. Az Elnökség javaslata az ELFT-érem és a Prométheusz-érem odaítélésére, valamint a
Társulat új tiszteletbeli tagjaira
7. Vita a 3-6. és nyílt szavazás a napirend 3-5. pontjával kapcsolatban
8. Az Elnökség visszaadja megbízatását a Küldöttközgyűlésnek
9. A Jelölőbizottság előterjesztése új tisztségviselők megválasztására (Tímár János)
10. Vita a jelölésekről, helyszíni jelölés, nyílt szavazás a szavazólapra kerülő jelöltekről
11. Szünet és titkos szavazás az új tisztségviselőkről, valamint az ELFT éremre,
Prométheusz-éremre, és a tiszteletbeli tagságra jelöltekről
12. A Társulat díjainak kiosztása
13. A szavazás eredményének kihirdetése
14. Elnöki zárszó (Patkós András)
A napirend előtti – szokás szerint tartalmas és élvezetes – szakmai előadást Prof. Nicolaus
Stolterfoht (Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie), az ELFT tiszteletbeli
tagja tartotta meg, amely egyúttal ELFT székfoglaló előadása volt. Előadásának címe:
Interaction of highly charged ions with metal and insulator surfaces: the fascination of hollow
atoms.
1. Elnöki megnyitó:
Patkós András, a hivatalba lépő elnök köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta az ülést.
A határozatképes közgyűlésnek rövid megnyitó beszédet mondott.

2. A Szavazatszámláló Bizottság felkérése:
-

Szavazatszámláló Bizottság: Tóth József, Ujvári Sándor, Zubonyainé Pelka
Zsuzsanna
- Mandátumvizsgáló Bizottság: Kirsch Éva, Moróné Tapody Éva
- Jegyzőkönyv hitelesítők: Nagy Zsigmondné, Szénási Istvánné
A jelenlévők egyhangúlag egyetértettek, így a bizottságok megalakultak.
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3. Főtitkári beszámoló (Kürti Jenő):
A mérleget és a közhasznúsági jelentést be kell mutatni a közgyűlésnek, jóvá kell hagyni, és
május 31-ig 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 Fővárosi Törvényszék 2015. április 28-ai keltezésű végzésében a Társulatot továbbra is
közhasznúnak minősíti. Ebben a végzésben szerepel a székhelymódosítás a Fő utcai címről a
Ráday utcai címre.
A mérleget és eredmény-kimutatást Pusztainé Holczer Magdolna készítette.
A Társulat vagyona: 5.501.000 Ft.
Tárgyévi eredmény 107.444 Ft. (Ez csökkent az előző évihez képest.)
Közvetlen költségvetési támogatás: Öveges József Fizikaversenyre az Emberi Erőforrások
Minisztériumától (1.000 e Ft), Fizikai Szemlére a Nemzeti Kulturális Alaptól (2.000 e Ft),
Fizikai Szemlére az MTA-tól (2.800 e Ft).
SZJA 1%: 676.997 Ft. (Ez sajnos csökkent 2013-hoz képest.)
Tagdíj magánszemélyektől: 4.661.900 Ft. (Ez sajnos csökkent az előzőhöz képest.)
Cél szerinti juttatás: a tagdíj fejében kapják a tagok a Fizikai Szemlét.
Eredmény-kimutatás: Összes bevétel: 41.857.508 Ft. Összes kiadás: 41.750.064 Ft. Ebből az
eredmény 107.444 Ft.
Külön kell venni az alaptevékenységet és a vállalkozási tevékenységet. A Fizikai Szemléhez
tartozik a vállalkozási rész. Felsorolásra kerültek a Társulatot támogató szervezetek.
A 2015. évi költségterv:
Eredmény összesen: -351.250 Ft
Ennek oka személyi változások, valamint, hogy az egyes pályázatokon idén kevesebb pénzt
nyertünk el, mint tavaly. Pozitívum, hogy a Paksi Atomerőműtől mégis megkapjuk a Fizikai
Szemlére a támogatást! (A Társulat nem profitorientált szervezet.)
A területi csoportok támogatására idén is be lett tervezve 350.000 Ft-ot. A Fizikai Szemle
eredménye kb. 190.000 Ft lesz.
A tagság létszámát növelni szeretné a Társulat, ennek érdekében a 2014-es tagdíjak összegét
lecsökkentettük a tanárok és a 30 év alattiak számára.
b.) Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről:
Alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
- Tudományos tevékenység, kutatás:
Szakcsoportok, területi csoportok tevékenységének rövid bemutatása (pl. 39. Sugárvédelmi
Továbbképző Tanfolyam, Doktori Konferencia (DOFFI), Anyagtudományi Őszi Iskola,
Részecskefizikai Szeminárium, Marx György Emlékülés, Ortvay Kollokvium, Egy Kis Esti
Fizika előadássorozat, Kutatók Éjszakája stb.)
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- Szakmai folyóiratok, kulturális örökség megóvása:
A Társulat havonta megjelenő folyóirata, a Fizikai Szemle a 2014. évben a 64. évfolyamába
lépett. A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok társtulajdonosaként részt vettünk a
folyóirat megjelentetésében. Rendszeresen koszorúzzuk a fizikus nagyjaink síremlékeit. Pl.:
Eötvös Loránd síremlékének és emléktáblájának koszorúzása, Gábor Dénes emléktáblájának
koszorúzása, Bozóky László síremlékének és Marx György síremlékének koszorúzása, stb.
Füstöss László szerkesztő szeptembertől sajnos nem tudja tovább vállalni a Fizikai Szemle
szerkesztését, köszönjük eddigi munkáját. Helyette új embert kell keresni!
- Tehetséggondozás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:
A Társulat 2014-ben megrendezett országos jellegű fizikaversenyei: Eötvös-fizikaverseny,
Öveges József Fizikaverseny, Ortvay-verseny, Szilárd Leó fizikaverseny, Budó Ágoston
Fizikai Feladatmegoldó Verseny, Bay Zoltán-verseny, Varázstorony vetélkedő, Játsszunk
Fizikát verseny, Hatvani István Fizikaverseny stb. A Társulat szervezésében működik a
Nemzetközi Fizikai Diákolimpiára felkészítő szakkör. Továbbra is szakmai felügyeletet
látunk el a BSCA kuratóriumán keresztül a Csodák Palotája működése fölött. Említést
érdemel még az igen sikeres Fizibusz, valamint az, hogy létrehoztuk a Társulat
Tehetségpontját.
- Köznevelés, tanártovábbképzés:
Az akkreditált Fizikatanári Ankét és Eszközbemutatót 2014-ben Egerben rendezte meg a
Társulat. A Társulat foglalkozott a pedagógus életpályamodellel és minősítési rendszerrel, a
Pedagógus Karral, valamint tankönyvfejlesztéssel. Megemlítendő a CERN-i
Tanártovábbképzés, amelyre 2014-ban is 42 főt utaztattunk ki. 2014-ben megszerveztük a
Science On Stage nemzetközi fesztivál előválogató versenyét. Részt vettünk az Ericsson-díjjal
és a Rátz Tanár Úr Életműdíjjal jutalmazott tanárok kiválasztásában.
Kürti Jenő felsorolta a 2014. év díjazottjait is.
ELFT érem
Felsőoktatási Díj
Budó Ágoston-díj
Detre László-díj
Gombás Pál-díj
Schmid Rezső-díj
Selényi Pál-díj
Szalay Sándor-díj
Marx György Fizikai Szemle Nívódíj

Szatmáry Zoltán
Hadházy Tibor
Lengyel Krisztián
Moór Attila
Szirmai Gergely
Pusztai László
Erdélyi Zoltán
Kertész Zsófia
Varga Péter

Mikola-díj: Ujvári Sándor, Reszegi Miklós
Vándorplakett: Ujvári Sándor
Ericsson-díj a fizika népszerűsítéséért: Tasi Zoltánné, Pál Zoltán
Ericsson-díj a fizika tehetségeinek gondozásáért: Varga Mária, Kiss Géza
Rátz Tanár Úr Életműdíj fizikából: Tóth Eszter, Zátonyi Sándor
Bekövetkezett szervezeti és működési változások:
- Az ELFT titkársága a KFKI-ból a IX. kerület Ráday u. 18-ba költözött.
- A Szakosztályok és a Szilárdtest-fizikai Szakcsoport megalakult.
- A Székhely 1027 Bp. Fő u. 68-ról módosult az 1029 Bp. Ráday u. 18-ra.
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Nagy Zsigmondné ügyvezető nyugdíjazása miatt Kovács Bernadett lesz az új
ügyvezető július 1-től. (A közgyűlés elbúcsúztatta Nagy Zsigmondnét. Kovács
Bernadett, az új ügyvezető bemutatkozott a jelenlevőknek.)

4. A Felügyelő Bizottság jelentése (Fábián Margit):
A Bizottság jelentését Újfalussy Balázs helyett Fábián Margit ismertette.
A Felügyelő Bizottság feladatának megfelelően figyelemmel kísérte a társulat működését. A
2014-es év gazdálkodása a főösszeget tekintve nagyjából a tervezettnek megfelelően alakult.
Ez ebben az évben is a Fizikai Szemle kiadását segítő pályázatok sikerének, illetve a
működésre kapott támogatásoknak köszönhető. A folyó évre vonatkozó tervekben szereplő
főösszeg kismértékben magasabb a tavalyiénál. Ezt az eddigi tapasztalatok alapján a
tervezhetőség határain belül reálisnak látjuk. Örvendetes, hogy a Fizikai Szemle anyagi
helyzete 2015-ben is stabilnak ígérkezik, amennyiben a pályázatok és támogatások befolynak.
Sajnos nem minden területi csoport küldte be szakmai és pénzügyi beszámolóját és
költségtervét. Ennek ellenére az elmúlt évben is négy területi csoport kapott kisebb-nagyobb
összegeket a működésre. A költségvetésben a tavalyi előirányzattal megegyezően a területi
csoportok támogatására ebben az évben is 350eFt van tervezve. Az Elnökség az
Alapszabályban meghatározottaknak megfelelően működött, a nyári szünetet kivéve havi
rendszerességgel megtartotta üléseit. Az évek óta rendszeresen ellátott feladatok mellett, az
aktuális problémák megoldására több nyílt tanácskozásnak is helyt adott. Az Elnökség
többször is foglalkozott a hosszú távú stratégia kérdésével. 2015-ben a Társulat egy új,
országos rendezvénnyel („A fizika mindenkié”) jelentkezett, amelynek előkészítő munkái
nagyrészt már 2014-ben megkezdődtek, végül idén áprilisban országosan 52 helyszínen
zajlott le sikeresen. A Felügyelő Bizottság figyelemmel kísérte az új ügyvezető titkár
személyének kiválasztását is.
Mindent egybevetve 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. Az Elnökség javaslata az Alapszabály 2016-os módosításának irányelveiről:
Kürti Jenő elmondta, hogy a Küldöttközgyűlés az Alapszabályt a 2015. januári rendkívüli
közgyűlésen lefolyt vitának megfelelően a kivetített tartalmi pontokban kívánja módosítani.
Az irányelvek 1. pontjában kellene szavazni a) és b) változat közül. Kérdés, hogy a
tisztségviselőket 3 vagy 4 évre válasszuk-e meg.
Moróné Tapody Éva szerint ez összefügg az 5. ponttal. Úgy érzi, hogy az eddig választási
rendszer jól működött. Szükség van leköszönő és megválasztott elnökre is, hogy egy évig
együtt tudjanak dolgozni.
Woynarovich Ferenc: A csúsztatás megoldható. Azért vetődött fel a rövidebb megbízatás
lehetősége, mert sokan nem tudják elkötelezni magukat hosszú időre. A tervek szerint a
tisztségek elnevezései is meg fognak változni.
Patkós András elmondta, hogy a jelenlegi tisztújításon sem az egész elnökséget cseréljük le.
Nagy Dénes Lajos a 3 évet preferálná. Ha 2 ciklusban gondolkodunk, akkor az már 6 év.
Deme Sándor szerint a 4 éves időszak már jól bevált a szakcsoportoknál.
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Kovách Ádám felvetette, hogy az újraválasztás történhet csak a fele időszakra. Pl. ha 4 éves
ciklus van, akkor utána csak 2 évre lehessen újraválasztani.
Pécz Béla: A bírósági bejegyzési folyamat elég bonyolult és hosszadalmas, ezért jobb lenne,
ha hosszabb ideig lehetne betölteni egy tisztséget. A 4 évet preferálja.
Woynarovich Ferenc: A Jelölőbizottság elmondása szerint nagyon nehéz a tisztségekre
jelölteket találni, főleg hosszú időszakra. A jelöltnek nem kell elköteleznie magát 2 ciklusra,
de ott van az újraválasztás lehetősége. 3 évre könnyebb valakit felkérni, mint 6-ra.
Csordás András javasolta, hogy lehetne 2 alelnök, egy a kutatási területről, és egy tanár.
Nagy Dénes Lajos szerint az elnökségi és bizottsági tisztségviselőkre vonatkozzon a 3 év, a
szak- és területi csoportokra maradhatna a 4 év.
Solymosi József: Nem szükséges megkülönböztetni az elnökség tagjait feladat szerint. Az
Elnökség maga ossza ki a feladatokat a tagjai között.
Moróné Tapody Éva visszavonta a megválasztott- és leköszönő elnök funkcióra tett javaslatát.
SZAVAZÁS KÉZFELTARTÁSSAL:
1. pont: - 4 éves ciklus legyen: 37 db szavazat. - 3 éves ciklus legyen: 18 db szavazat.
2. pont: - elnök, 2 alelnök, főtitkár, 6 elnökségi tag: 1 db szavazat
- elnök, 1 alelnök, főtitkár, 7 elnökségi tag: 55 db szavazat
3. pont: Az elnök és az alelnök közül az egyik kutató vagy felsőoktatási oktató, a másik
közoktatásban aktív fizikatanár. Az elnököt akadályoztatás esetén az alelnök helyettesíti: 56
db szavazat.
4. pont: Az ifjúsági kapcsolatok és a belső- és külső kommunikáció gondozásáért felelős
elnökségi tagokat a Küldöttközgyűlés személy szerint választja meg. 50 db igen szavazat, 6
db tartózkodás.
5. pont: Az új szerkezettel megszűnik a megválasztott és a leköszönő elnök funkciója,
rendkívüli esetektől eltekintve mindenkit egy időben és ugyanarra az időtartamra választanak.
43 db igen szavazat, 13 db ellenszavazat.
Patkós András felkérte Woynarovich Ferencet, hogy a szavazás eredményének megfelelően
fogalmazza meg az Alapszabály módosítását.

6. Az Elnökség javaslata az ELFT-érem és a Prométheusz-érem odaítélésére, valamint a
Társulat új tiszteletbeli tagjaira
ELFT-éremre javaslat: Lohner Tivadar.
Gyulai József és Pécz Béla röviden bemutatta Lohner Tivadart.
Prométheusz-díjra javaslat: Holics László
Csordás András és Mester András röviden bemutatta Holics Lászlót, aki sajnos nem tudott
személyesen részt venni a Küldöttközgyűlésen, előzetesen kimentését kérte.
Tiszteletbeli tagra javaslat:
- Juhász Tibor, akit Kroó Norbert mutatott be.
- Gaetana Laricchia, akit Kövér Ákos mutatott be.
A díjakról és a tiszteletbeli tagokról titkos szavazás lesz.

7. Vita a 3-6. és nyílt szavazás a napirend 3-5. pontjaival kapcsolatban
Patkós András megjegyezte, hogy a költségtervben a -351.250 Ft ledolgozható a pályázások,
szakértői munkák, konferenciák vállalásával.
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Sükösd Csaba megköszönte Füstöss Lászlónak a Fizikai Szemle szerkesztésében végzett
munkáját.
Solymosi József elmondta, hogy a Hevesy György-díjat május 7-én Zagyvai Péter vehette át.
Kirsch Éva megjegyezte, hogy a Mikola-versenyt a Vermes Alapítvány szervezi, amelyben
ELFT társulati tagok is tevékenykednek.
Lakatos Tibor elmondta, hogy a Baranya megyei csoport sajnos elmaradt a beszámoló
beadásával. A „Kis Esti Fizika” rendezvényük sikeresen lezajlott. A Fizikai Szemlénél
megtakarítást jelenthetne, ha elektronikus előfizetésre is lenne lehetőség.
Kovách Ádám javasolta, ha a közhasznúsági jelentésben karakterkorlátok vannak, akkor
legyen kétféle beszámoló.
Patkós András: Szerencsére az Euro Physics Letters a 2013-as osztalékát ki fogja fizetni, így
ez is javítani fogja a terv eredményét. Az elektronikus Fizikai Szemle bevezetéséről már
többször beszélgetett az Elnökség.
SZAVAZÁS KÉZFELTARTÁSSAL:
- A 2014. évi közhasznúsági jelentést, beszámolót egyhangúlag elfogadta a Küldöttközgyűlés.
- A 2015. évi költségtervet egyhangúlag elfogadta a Küldöttközgyűlés.
- A Felügyelő Bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta a Küldöttközgyűlés.

8. Az Elnökség visszaadja megbízatását a Küldöttközgyűlésnek
Kürti Jenő megköszönte a leköszönő Elnökség munkáját, és az Elnökség visszaadta
megbízatását.

9. A Jelölőbizottság előterjesztése az új tisztségviselők megválasztására (Tímár János):
Tímár János, a Jelölőbizottság elnökének megbízásából elmondta, hogy március 31-ig lehetett
jelölteket leadniuk a szakcsoportoknak. Határidőig sajnos csak néhány ajánlás érkezett. Ezek
alapján Sólyom Jenő tárgyalt a szóba jövő jelöltekkel, s így alakult ki a Jelölőbizottság
javaslata a Küldöttközgyűlés számára. Egy elnök, egy főtitkár, 3 alelnök, és 4
főtitkárhelyettes lehet. Tímár János ismertette a jelöltek rövid életrajzát.
Javasolt főtitkár: Újfalussy Balázs, aki vállalja a jelöltséget.
Jelölését egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés. A megválasztása titkos szavazással történik.
Javasolt alelnökök: Cserti József, Kiss Gyula, Kürti Jenő, Pántyáné Kuzder Mária. (Cserti
József csak alelnöknek választható. A többi jelölt közül, ha valamelyik kiesik, akkor főtitkárhelyettesnek még megválasztható.) Mindegyik jelöltet egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés.
A szavazás 2 körben történik. A főtitkárhelyettesekről a második körben lesz a szavazás.
Javasolt Felügyelő bizottsági tagok: 5 tagú lehet.
Barabás Péter, Fülöp Csilla, Halbritter András, Heitler Krisztina, Lábár János, Szabó István,
Theisz György.
Javasolt főtitkárhelyettesek: Fábián Margit, Molnár László, Solymosi József, Sükösd Csaba,
valamint aki kiesik az alelnökök közül. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
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10. Vita a jelölésekről, helyszíni jelölés, nyílt szavazás a szavazólapra kerülő jelöltekről:
A jelenlevőknek a főtitkárra, az alelnökökre, a Felügyelő Bizottság tagjaira, a tiszteletbeli
tagokra, valamint az ELFT-éremmel illetve a Prométheusz-díjjal kapcsolatos személyekre kell
szavazniuk.
Vita nem volt, mindenki elfogadta a javaslatokat. Helyszíni jelölés nem volt.
A szavazólapok kiosztásra kerültek. Azok kaptak szavazólapot, akik leadták küldöttigazolványukat.

11. SZÜNET, SZAVAZÁS, SZAVAZATSZÁMLÁLÁS

12. A Társulat díjainak kiosztása:
A díjakat, rövid értékelés után, a Díjbizottság elnöke, Kamarás Katalin adta át.
Bozóky László-díj: Solymosi József – Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Budó Ágoston-díj: Erdélyi Miklós – Szegedi Tudományegyetem
Gombás Pál-díj: Pályi András - ELTE
Gyulai Zoltán-díjat: Börzsönyi Tamás – MTA Wigner FK
Novobátzky Károly-díj: Nógrádi Dániel – ELTE
Schmid Rezső-díj: Geretovszky Zsolt – Szegedi Tudományegyetem
ELFT-érem: Lohner Tivadar – MTA TTK MFA (54-ből 54 igen szavazat.)
Prométheusz-díj: Holics László a díjat a következő elnökségi ülésen veheti át. (52-ből 52 db
igen szavazat.)
Marx György Fizikai Szemle Nívódíj: Gnädig Péter
Gratulálunk a díjazottaknak.
Patkós András elmondta, hogy a Díjbizottság ebben a felállásban még 1 évig működik. Patkós
András és Jánossy András kilépett a bizottságból, helyükre Palla László és Szunyogh László
kerül.

13. A szavazás eredményének kihirdetése, 2. kör szavazás:
A Szavazatszámláló Bizottság nevében Tóth József kihirdette az eredményt:
Főtitkár: Újfalussy Balázs lett 56-ból 56 igen szavazattal.
Alelnökök: Kürti Jenő 56-ből 52 igen szavazat.
Pántyáné Kuzder Mária 56-ből 45 igen szavazat.
Cserti József 56-ból 44 igen szavazat.
Kiss Gyula 56-ból 18 igen szavazat. (Ő átkerült főtitkárhelyettesi jelölésbe.)
Tiszteletbeli tagok: Juhász Tibor 56-ból 46 igen szavazat.
Gaetana Laricchia 56-ból 37 igen szavazat.
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Felügyelő Bizottság:
Heitler Krisztina 56-ból 49 igen szavazat.
Theisz György 56-ból 41 igen szavazat.
Fülöp Csilla 56-ból 37 igen szavazat.
Szabó István 56-ból 37 igen szavazat.
Lábár János 56-ból 33 igen szavazat.
Barabás Péter 56-ból 30 igen szavazat. (Nem került be a Felügyelő Bizottságba.)
Halbritter András 56-ból 26 igen szavazat. (Nem került be a Felügyelő Bizottságba.)
TITKOS SZAVAZÁS a főtitkárhelyettesekre is megtörtént.
Főtitkárhelyettesek:
Fábián Margit 56-ból 52 igen szavazat.
Sükösd Csaba 56-ból 50 igen szavazat.
Molnár László 56-ból 45 igen szavazat.
Kiss Gyula 56-ból 40 igen szavazat.
Solymosi József 56-ból 28 igen szavazat. (Ő nem került be az Elnökségbe.)

14. Zárszó
Patkós András elnök elmondta, hogy ez az év eddig jól indult. A Tanári Ankéton is, és az
Öveges-versenyen is jóval magasabb volt a résztvevők létszáma, mint a korábbi években. A
tankönyvek véleményezésére az OFI az ELFT-vel fog szerződést kötni. Az első alkalommal
megrendezett „A fizika mindenkié” is sikeresen lezajlott. Ősszel megkezdjük a 2016-os
szegedi Vándorgyűlés szervezését.
Elnök úr végül megköszönte a jelenlevőknek a Küldöttközgyűlésen való megjelenést, és a
Bizottságok munkáját! Végül bezárta az ülést.

Budapest, 2015. május 16.

Levezető elnök:

Jegyzőkönyvvezető:

………………………………………
Patkós András

……………………………………
Pónya Melinda

Hitelesítők:

…………………………………………
Nagy Zsigmondné

……………………………………
Szénási Istvánné
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