Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Alapszabálya
I. Általános rendelkezések
1.§. (1) Az egyesület neve: Eötvös Loránd Fizikai Társulat (a továbbiakban: Társulat)
angolul: Roland Eötvös Physical Society, Hungary
franciául: Société de Physique Roland Eötvös, Hongrie
németül: Roland Eötvös Physikalische Gesellschaft, Ungarn
oroszul: Физическое Общество им. Роланда Этвеша, Венгрия
spanyolul: Sociedad de Física Roland Eötvös, Hungría
Az egyesület nevének rövidítése: ELFT
(2) A Társulat székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 18.
(3) A Társulat működési területe: Magyarország.
(4) A Társulat hivatalos nyelve: magyar; a nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában:
magyar és angol.
(5) A Társulat pecsétje: köriratban Eötvös Loránd Fizikai Társulat Budapest, 1891.
(6) A Társulat jelvénye: Eötvös Loránd fejének stilizált grafikája, körülötte köriratban
Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1891.
(7) A Társulat elődje az 1891-ben alapított Mathematikai és Physikai Társulat, amely 1923ban alapítójáról az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat nevet vette fel. E
társulat működése 1945-ben megszűnt, fizikai részlege 1945 és 1948 között a Magyar
Természettudományi Társulat Fizikai Szakosztályaként működött. E szakosztályból
alakult meg 1949-ben a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének
tagegyesületeként a Magyar Fizikusok Egyesülete, amely 1950-ben az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat nevet vette fel.
(8) A Társulat elsősorban a fizikai és a hozzá kapcsolódó tudományok területén működő
kutatóknak, tanároknak és a fizika alkalmazásával foglalkozóknak önkéntes társuláson
alapuló tudományos, szakmai egyesülete.
2.§. (1) A Társulat önálló jogi személy, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (a továbbiakban Civil tv.) keretei között közhasznú civil szervezetként
működik.
(2) A Társulat közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Társulat sem országgyűlési, sem megyei vagy
fővárosi önkormányzati választásokon képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. A
Társulat sem munkaadói, sem munkavállalói érdekképviseleti tevékenységet nem
folytat.

II. A Társulat céljai, feladatai
3.§. (1) A Társulat közhasznú szervezetként a társadalom és az egyén közös érdekeinek
kielégítésére az alábbi közfeladatok megvalósításában vesz részt:
– tudományos tevékenység, kutatás;
– a középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégia kialakítása;
– alap- és középfokú nevelés-oktatás [2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 1. §];
– tehetséggondozás [2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 1. § (1)];
– a kulturális örökség megóvása [2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről
5. § (1)];
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– a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek
oktatása [1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64.§ (1)].
A Társulat ezen célok megvalósítását közvetve, a jelen Alapszabály 5.§ a)-c) és g)-l)
pontjaiban felsorolt tevékenységekkel segíti.
(2) A Társulat közhasznú szolgáltatásait minden érdeklődő igénybe veheti, azokra a
Társulat a sajtóban és a számítógép-hálózaton hívja fel a figyelmet.
4.§. (1) A Társulat – hagyományainak megfelelően – társadalmi úton részt kíván venni a
magyarországi fizikai kutatás, a fizika minden szintű oktatása valamint a kutatási
eredmények gyakorlati alkalmazása és hasznosítása színvonalának és korszerűségének
fejlesztésében. Célja, hogy a fentiekkel összefüggő elvi és módszertani kérdésekben
kifejthesse tudományos véleményét, állásfoglalásával és a tagságában megtestesült
szakmai erővel hozzájáruljon az ország kulturális és gazdasági felemelkedéséhez.
(2) Az (1) bekezdésben, továbbá 3.§. (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Társulat
feladatának tekinti különösen az alábbiakat:
a) a fizikai kutatások ápolása és fejlesztése;
b) a fizika minden szintű oktatásának fejlesztése és segítése;
c) az általános fizikai műveltség szintjének emelése, a közvélemény tájékoztatása a
fizika és a rokon tudományok aktuális kérdéseiről és eredményeiről;
d) a fizika alkalmazásának minden téren való előmozdítása, beleértve konkrét kutatási
és szervezési feladatok megoldásának támogatását;
e) a fizikai tudományt és annak oktatását érintő elvi és szervezési kérdések felvetése és
megvitatása, szükség szerint a gyakorlat kritikai elemzése, vélemények, javaslatok,
előterjesztések kidolgozása;
f) a fizikus és a fizikatanári hivatás és munka társadalmi megbecsülésének előmozdítása;
g) a fizikához kapcsolódó interdiszciplináris tudományágak fejlődésének elősegítése;
h) a csillagászati kutatás és oktatás segítése és fejlesztése;
i) a tehetséggondozás színvonalának emelése;
j) tájékoztatás a fizikus és fizikatanári közélet aktuális eseményeiről;
k) a magyarországi fizika nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a külföldi kollegákkal
való kölcsönös kapcsolattartás és együttműködés elősegítése;
l) a fiatal szakemberek szakmai orientációjának elősegítése;
m) részvétel tagjai munkáján keresztül konkrét kutatási, oktatási és kulturális–
közművelődési feladatok végrehajtásában a fizika területén;
n) részvétel a környezetvédelem és környezetfizika kutatási, oktatási és
ismeretterjesztési feladatainak végrehajtásában, a környezettudatos gondolkodás
előmozdításában a Társulat tagjainak munkájával és eszközeinek igénybevételével;
o) a magyarországi fizika előremutató hagyományainak, kiemelkedő egyéniségei
emlékének ápolása, a hazai fizikai kutatások tárgyi emlékei megőrzésének
szorgalmazása.

III. A Társulat tevékenysége
5.§. A jelen Alapszabály II. fejezetében meghatározott célok elérése érdekében a Társulat
a) bevonja társadalmi munkájába mindazokat a szakembereket, akik felkészültségüknél
fogva a Társulat feladatainak ellátását elő tudják mozdítani, és akik önkéntes
jelentkezéssel e feladatok megoldását elő kívánják segíteni;
b) a tudományos és oktatási kérdések megvitatására, a kutatási eredmények és
alkalmazásaik ismertetésére tudományos előadóüléseket, szakmai továbbképző
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tanfolyamokat, ankétokat, nemzeti és nemzetközi konferenciákat valamint egyéb
rendezvényeket szervez;
c) szakértői munkát végez és végeztet, véleményt nyilvánít és javaslatot dolgoz ki a
fizikával, illetve annak oktatásával és a rokon területekkel kapcsolatos országos érdekű,
általános jelentőségű és időszerű kérdésekben;
d) tevékenységi területén kapcsolatot tart az illetékes állami és civil szervekkel és
szervezetekkel, kutatási és felsőoktatási intézményekkel, továbbá ipari és más érdekelt
vállalatokkal és egyéb intézményekkel;
e) közvetlen kapcsolatot létesít és együttműködik más országok testvéregyesületeivel,
azokkal a maga egészében vagy csoportjai útján együttműködési egyezményeket köthet;
f) egészében vagy szakosztályai révén tagja lehet nemzetközi tudományos szervezeteknek;
g) külföldi szakmai tanulmányutakat szervez, viszonosság alapján lehetővé teszi a
szakemberek részvételét a külföldi társegyesületek rendezvényein. E lehetőségekre a
szakmai sajtóban és a számítógép-hálózaton keresztül hívja fel az érdeklődők figyelmét;
h) folyóiratokat és egyéb kiadványokat, továbbá más fizikai tárgyú műveket ad ki,
közreműködik hasonló kiadványok gondozásában; tájékoztató és ismeretterjesztő
kiadványokat ad ki és terjeszt a rendelkezésére álló eszközökkel;
i) tervszerűen részt vesz a fiatal tehetségek felkutatásában, támogatásában és a
tehetséggondozásban, ennek érdekében ifjúsági fizikai köröket szervez és működtet,
felkészíti a magyar csapatot a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiára és évente megrendezi
a Társulat országos és regionális jellegű fizikaversenyeit; a versenyeket megrendezésük
előtt legalább egy hónappal – azok jellegétől függően – a helyi, az országos vagy a
szakmai sajtóban, valamint a számítógép-hálózaton meghirdeti;
j) célkitűzéseinek és feladatainak megoldása érdekében pályázatokat hirdet; javaslatokat
tesz állami és társadalmi kitüntetések és díjak adományozására; k) saját alapítású
érmeket és díjakat adományoz; a megpályázható illetve javasolható díjakat a pályázat
illetve a javaslattétel határideje előtt legalább 45 nappal meghirdeti;
l) kész arra, hogy fogadója és kezelője legyen a Társulat tevékenységét az alapító által
megjelölt célokkal összhangban előmozdító alapítványnak;
m) közhasznú céljai előmozdítása érdekében, azok megvalósítását nem veszélyeztetve
alapítványt hozhat létre, vállalkozási tevékenységet folytat.
6.§. A Társulat az alábbi érmeket és díjakat adományozhatja:
a) az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érme;
b) „A fizikai gondolkodás terjesztéséért” elnevezésű érem;
c) Eötvös Plakett elnevezésű emléktárgy;
d) kimagasló tudományos kutatási eredmények vagy azok sikeres alkalmazásai
elismerésére alapított, a Küldöttgyűlés külön határozatában felsorolt társulati díjak;
e) oktatási, közművelődési, tömegtájékoztatási és ismeretterjesztési, tudománypolitikai
területeken végzett eredményes tevékenység elismerésére alapított, a Küldöttgyűlés
külön határozatában felsorolt társulati díjak;
f) a Társulat központi szervezésű fizikaversenyeinek díjai.

IV. A Társulat tagjai
7.§. (1) A Társulat rendes tagja lehet minden természetes személy, aki a Társulat Alapszabályát
magára nézve kötelezőnek ismeri el, közre kíván működni az abban foglalt célok valóra
váltásában, és kéri a Társulat tagjai sorába történő felvételét. A felvételi kérelemben
meg kell jelölni azt a szakosztályt (szakcsoportokra tagolódó szakosztály esetén azt a
szakcsoportot is) vagy interdiszciplináris csoportot, amelyben a tag tevékenykedni, és a
Küldöttgyűlés küldötteinek megválasztásával kapcsolatos szavazati jogával élni kíván.
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A felvételi kérelemről való döntés az illetékes szakosztály vagy interdiszciplináris
csoport elnökének javaslata alapján a Társulat Elnökségének hatáskörébe tartozik. Ez a
besorolás a tag kérésére, az új szervezeti egység elnökének hozzájárulásával
módosítható.
Az elsődlegesen megjelölt szakosztály vagy interdiszciplináris csoport mellett a rendes
tag csatlakozhat további szervezeti egység(ek)hez, szakosztály(ok)hoz, szakcsoportokra
tagolódó szakosztály esetén további szakcsoport(ok)hoz, interdiszciplináris
csoport(ok)hoz vagy egy területi csoporthoz, ha abban is tevékenykedni kíván.
Középfokú oktatásban, valamint a felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan
tanárképzésben vagy doktori képzésben részt vevő 30 év alatti rendes tagok is
csatlakozhatnak az Ifjúsági Tagozathoz.
(2) A Társulat ifjúsági tagja lehet az a középfokú oktatásban, felsőfokú alapképzésben,
mesterképzésben, osztatlan tanárképzésben vagy doktori képzésben részt vevő, 30 évnél
fiatalabb személy, aki a Társulat Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el,
közre kíván működni az abban foglalt célok valóra váltásában, és kéri a Társulat tagjai
sorába történő felvételét, de még nem tud vagy nem kíván a fizika egy szakiránya mellett
elköteleződni. A felvételi kérelemről való döntés az Ifjúsági Tagozat elnökének
javaslata alapján a Társulat Elnökségének a hatáskörébe tartozik. Az ifjúsági tag
felvételével az Ifjúsági Tagozat tagjává válik. Az ifjúsági tagság egy tanévre szól, de
nyilatkozat benyújtásával, miszerint az ifjúsági tagság jogi feltételei továbbra is
fennállnak, automatikusan meghosszabbítható.
(3) A tiszteletbeli tagot a Küldöttgyűlés választja az Elnökség előterjesztésére azok közül
a külföldön élő neves kutatók és tanárok közül, akik a magyarországi fizika és
nemzetközi kapcsolatai fejlődését jelentősen elősegítették. A megválasztott tiszteletbeli
tag a Társulat valamelyik rendezvényén székfoglaló előadást tart, ekkor veszi át a
tiszteletbeli tagságról szóló oklevelet, és tiszteletbeli tagsága ekkor válik hatályossá. A
tiszteletbeli tagok száma a negyvenet nem haladhatja meg, ebbe a létszámba a hetven
éves kor felettiek nem számítanak be.
(4) Pártoló tagként veszi nyilvántartásba a Társulat azokat a természetes és jogi
személyeket, akik a Társulat tevékenységében közvetlenül nem kívánnak részt venni,
de közcélú tevékenységét legalább három évre terjedő kötelezettségvállalás alapján
anyagi eszközökkel támogatni kívánják.
8.§. (1) A Társulat valamennyi tagjának kötelessége a Társulat Alapszabályában foglaltak
betartása, a Társulat célkitűzéseinek valóra váltásában való közreműködés.
(2) A Társulat rendes tagjai tagdíjfizetésre kötelezettek. Az ifjúsági, a tiszteletbeli és a
pártoló tag tagsági díjat nem fizet.
(3) A Társulat rendes tagjai közül kedvezményes tagdíjra jogosultak
a) a nyugdíjasok;
b) az Ifjúsági Tagozat tagjai;
c) az általános- és középiskolai tanárok.
(4) A tagdíj összegét és a kedvezmény mértékét a Társulat Elnöksége évente határozza
meg.
9.§ (1) A Társulat rendes tagjai
– szavazati jogukkal küldötteik útján élve jogosultak részt venni a Küldöttgyűlés
döntéseinek meghozatalában és a Társulat tisztségviselőinek megválasztásában;
– a Társulat tisztségeire – az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok
figyelembevételével – előzetes beleegyezésükkel megválaszthatók;
– a Társulat valamennyi testületéhez és szervéhez (ide értve a Küldöttgyűlést is)
javaslattal, írásos véleménnyel, kérelemmel, stb. fordulhatnak;
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– részt vehetnek a Társulat rendezvényein, a testületi szervek nyílt ülésein
felszólalhatnak;
– a Társulat cél szerinti juttatásainak igénybevétele során jogosultak a Társulat tagjai
számára megállapított kedvezmények igénybevételére.
(2) A Társulat ifjúsági tagjai a rendes tagokéval azonos jogokkal rendelkeznek azzal az
eltéréssel, hogy csak az ifjúsági tagozat elnökének, titkárának vagy küldöttgyűlési
küldöttének választhatók meg.
(3) A Társulat tiszteletbeli és pártoló tagjai a rendes tagok jogaival azonos jogokkal
rendelkeznek azzal az eltéréssel, hogy a Társulat határozatainak meghozatalában –
ideértve a tisztségviselők és küldöttek megválasztását is – szavazati joggal nem
rendelkeznek és a Társulat tisztségeire nem választhatók meg.
10.§. (1) A társulati tagság megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tag halálával;
c) a tagságnak a Társulat általi felmondásával;
d) a tagok sorából való kizárás esetén;
e) ifjúsági tag esetén a következő tanév első hónapjának végén, ha nem nyújt be
nyilatkozatot az ifjúsági tagság jogi feltételeinek fennállásáról vagy nem kéri
átminősítését rendes taggá;
f) pártoló tag esetén a kötelezettségvállalási szerződés megszűnésével.
(2) A Társulatból való kilépés szándékát a tagnak írásban kell közölnie a Társulat
Elnökségével. A kilépést nem kell megindokolni. A kilépő tag tagsága azon a napon
szűnik meg, amikor az írásos nyilatkozat az Elnökséghez megérkezik.
(3) Az Elnökség előterjesztése alapján a Küldöttgyűlés felmondhatja azon tag tagsági
jogviszonyát, aki két éves tagdíjhátralékát előzetes figyelmeztetés után sem rendezi. A
felmondás határideje harminc nap, a felmondás tényét az érintettel írásban kell
közölni. A hátralék további egy éven belül történő rendezése esetén az így felmondott
tagságot az Elnökség jogfolytonosan helyreállíthatja.
(4) Az Elnökség kizárhatja a Társulat tagjai közül azt,
– aki a Társulat Alapszabályát súlyosan vagy ismételten megsérti;
– akinek a ténykedése ellentétes a Társulat célkitűzéseivel;
– aki olyan magatartást tanúsít, ami őt a tagságra méltatlanná teszi.
Az eljárást a Társulat bármely tagja kezdeményezheti, akinek a kizárást megalapozó
magatartás tudomására jut. Az eljárás megkezdéséről az érintett tagot az Elnökség
értesíti, és biztosítja számára a védekezés lehetőségét. Az Elnökség a kizáró
határozatát a Ptk. 3:70 § (2) bekezdésével összhangban írásba foglalja, és az érintettel
közli. A kizáró határozat ellen a kizárt tag írásban a Társulat soron következő
Küldöttgyűléséhez fordulhat jogorvoslatért.

V. A Társulat szervezete
11.§. (1) Célkitűzései és feladatai hatékony és szakszerű ellátása érdekében a Társulat
szakosztályokra, esetlegesen ezeken belül szervezett szakcsoportokra, továbbá
interdiszciplináris csoportokra, területi csoportokra és Ifjúsági Tagozatra tagolódik,
amelyek részben átfedően működnek.
(2) A szakosztályok a fizika adott részterületén tevékenykedő társulati tagokat tömörítő,
belső szakmai szervezetei. A Társulat szakosztályainak felsorolását a Küldöttgyűlés
külön határozata tartalmazza. Új szakosztály alakítását, illetve meglévő
megszüntetését az Elnökség előterjesztése alapján a Küldöttgyűlés hagyja jóvá. A
szakosztály tagja lehet a Társulat minden tagja, aki a szakosztály munkájában részt
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kíván venni és kéri a szakosztály tagjaként való nyilvántartását. A szakosztály
legkisebb létszáma 20 fő lehet.
(3) A szakosztályok a Társulat tagjai mellett az adott tudományterület iránt érdeklődő
más szakembereket is bevonhatnak munkájukba, akik azonban társulati tisztséget nem
viselhetnek, a társulati tisztségviselők megválasztásában szavazati joggal nem
rendelkeznek, és számuk nem számít be a szakosztálynak a Küldöttgyűlésre
delegálható küldöttei számát meghatározó létszámába.
(4) A szakosztály taggyűlése négyévi időtartamra elnököt és titkárt, esetlegesen további
vezetőségi tagokat választ, akik a szakosztály képviseletére jogosultak. A szakosztály
elnöke és titkára ugyanarra a funkcióra a közvetlenül következő ciklusra egyszer
újraválasztható. A szakosztály taggyűlése a szakosztály működésének részletes
szabályozása érdekében Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) alkothat,
amelynek rendelkezései azonban nem lehetnek ellentétesek a Társulat
Alapszabályában és Ügyrendjében foglaltakkal. A szakosztály Szervezeti és Működési
Szabályzatát a Társulat Elnöksége fogadja el.
(5) Amennyiben a szakosztály a vezetőség megbízásának lejártát követő 6 hónapon belül
a tisztújítást nem végzi el, az Elnökség írásbeli figyelmeztetést küld. Ha a tisztújítás
az ezt követő 3 hónapon belül sem történik meg, akkor az Elnökség a soron következő
Küldöttgyűlésen a szakosztály megszüntetésére tesz előterjesztést.
(6) Egy széles szakterületet lefedő szakosztályon belül ‒ a szűkebb szakmai érdekeket
megjelenítő és a Társulat hagyományait folytató ‒ szakcsoportok működhetnek. Új
szakcsoport megalakítását az Elnökség hagyja jóvá a szakosztály bejelentése alapján,
a következő elnökségi ülésen. A szakcsoport legkisebb létszáma 10 fő lehet.
(7) A szakcsoportok is bevonhatnak munkájukba a Társulat tagjai mellett más
szakembereket, akik társulati tisztséget nem viselhetnek, a társulat tisztségviselőinek
megválasztásában szavazati joggal nem rendelkeznek, és számuk nem számít bele a
szakcsoport létszámába.
(8) A szakcsoport taggyűlése négyévi időtartamra elnököt, titkárt, esetleg további
vezetőségi tagokat választ, akik a szakcsoport képviseletére jogosultak. A szakcsoport
elnöke és titkára ugyanarra a funkcióra a közvetlenül következő ciklusra egyszer
újraválasztható. A szakcsoport taggyűlése a szakcsoport működésének részletes
szabályozása érdekében Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) alkothat,
amelynek rendelkezései azonban nem lehetnek ellentétesek a Társulat
Alapszabályában és Ügyrendjében foglaltakkal. A szakcsoport Szervezeti és
Működési Szabályzatát az illetékes szakosztály elnökségének véleményezése után a
Társulat Elnöksége fogadja el.
(9) A szakosztályoknak és a szakcsoportoknak a szakmai munka megkönnyítésére
jogukban áll munkacsoportokat létrehozni. A munkacsoportok létrehozását a
szakosztály SZMSZ-ében kell szabályozni.
(10) A szakosztályok és a szakcsoportok önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek,
önálló gazdálkodást nem folytatnak. Működési költségeik fedezetéről a Társulat az
éves költségvetési tervek alapján központilag gondoskodik.
(11) A Társulat több tudományterületet átfogó, interdiszciplináris témákkal foglalkozó
szervezetei az interdiszciplináris csoportok. Ezekre a szakosztályokra vonatkozó
szabályozással megegyező szabályok érvényesek, azzal az eltéréssel, hogy az
interdiszciplináris csoport minimális létszáma 10 fő.
(12) Az Ifjúsági Tagozat a Társulatnak a középfokú oktatásban, valamint a felsőfokú
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan tanárképzésben és doktori képzésben részt
vevő tagjait fogja össze. Az Ifjúsági Tagozatnak olyan tagjai is lehetnek, akik nem
tartoznak egyetlen szakosztályhoz vagy interdiszciplináris csoporthoz sem. Ennek a
tagozatnak a működésére is a fenti szabályok érvényesek azzal az eltéréssel, hogy az
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ifjúsági tagozat évente választ elnököt és titkárt a tanév megkezdését követő két
hónapon belül.
12.§. (1) A Társulat Területi Csoportjai a Társulat – tagjainak lakó-, ill. munkahelyük szerint
szervezett – regionális (megyei, városi) szervezeti egységei. A területi csoportok
felsorolását a Küldöttgyűlés külön határozata tartalmazza. A területi csoport legkisebb
létszáma 10 fő lehet. Új területi csoport alakítását, illetve meglévő megszüntetését az
Elnökség javaslatára a Küldöttgyűlés hagyja jóvá.
(2) A területi csoportok önállóan rendezhetnek konferenciákat, előadásokat, vitaüléseket,
versenyeket, kiállításokat és ülésszakokat, foglalkoznak a fizikai kutatásokat, az
oktatást és ismeretterjesztést érintő kérdésekkel.
(3) A területi csoportok önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek, működésük
részletes szabályaival kapcsolatban a 11.§. (4)–(5) bekezdéseiben foglaltakat kell
értelemszerűen alkalmazni. Területi csoport elnöke és titkára egymást követő
ciklusokra megkötés nélkül újra választható.

VI. A Társulat vezető és felügyeleti szervei
13.§. (1) A Társulat legfőbb szerve a Küldöttgyűlés, amely jogosult dönteni bármely, a
Társulatot érintő kérdésben.
(2) A Társulat évente rendes Küldöttgyűlést tart, 2021-től kezdődően minden negyedik
év Küldöttgyűlése tisztújító. Az Elnökség indokolt esetben jogosult rendkívüli
Küldöttgyűlés összehívására, továbbá köteles 60 napon belül rendkívüli
Küldöttgyűlést összehívni, ha azt a Társulat tagjainak legalább egy harmad részét
képviselő szakosztályok, szakcsoportok vagy interdiszciplináris csoportok a cél
megjelölésével, valamint az ezzel kapcsolatos előterjesztések és határozati javaslatok
benyújtásával kérik.
(3) A Küldöttgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt az Elnökség és a Felügyelő
Bizottság tagjai. Szavazati joggal a szakosztályok (szakcsoportok), interdiszciplináris
csoportok, az ifjúsági tagozat és a területi csoportok küldöttei rendelkeznek.
(4) A szakosztályokat (szakcsoportokra tagolódó szakosztály esetén minden egyes
szakcsoportot), az interdiszciplináris csoportokat és a területi csoportokat létszámuktól
függetlenül egy, az ifjúsági tagozatot két küldött képviselheti a Küldöttgyűlésben.
Ezen felül a küldöttállítás szempontjából szavazati joggal rendelkező tagjaik számától
(N) függő számú további küldött képviseli a szakosztályokat (szakcsoportokra
tagolódó szakosztály esetén azok szakcsoportjait) és az interdiszciplináris csoportokat.
Ezeknek a további küldötteknek a számát úgy kell megállapítani, hogy átlagosan 20
tagra jusson egy küldött, vagyis egy további küldöttet választ az az egység, melyben a
választásra jogosultak száma 10 és 29 között van, két küldöttet az az egység, amelyben
a tagok száma 30 és 49 között van és így tovább, vagyis a további küldöttek száma az
(N+10)/20 egész része képlet alapján határozandó meg.
A szakosztályokat (szakcsoportokat) és interdiszciplináris csoportokat az általuk
delegálható küldöttek számáról a Társulat tagnyilvántartása alapján a Társulat
titkársága a Küldöttgyűlés előtt legalább 60 nappal értesíti. Az Ifjúsági Tagozat
kivételével a küldöttek megbízatása négy évre szól. A küldöttek választásával együtt
a szakosztályok (szakcsoportok), interdiszciplináris csoportok és területi csoportok a
küldötteik számával egyező számú póttagot is választanak, akik a feladatuk ellátásában
akadályoztatott küldöttek helyére lépnek, illetve rendes küldötté válnak, ha egy
szakosztály (szakcsoport) vagy interdiszciplináris csoport létszámának növekedése ezt
indokolttá teszi. Póttag hiányában az érintett szakosztály (szakcsoport),
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interdiszciplináris csoport vagy területi csoport időközben is választhat új
küldötte(ke)t.
(5) A Társulat szakosztályai (szakcsoportjai), interdiszciplináris csoportjai és területi
csoportjai küldöttgyűlési küldötteiket minden tisztújító Küldöttgyűlést megelőzően a
megfelelő szervezeti egység vezetőinek választásával egyidejűleg választják meg.
Szakcsoportokra tagolódó szakosztály esetén a küldötteket a szakcsoportok tagjai
választják. Az Ifjúsági Tagozat a vezetősége választásával egyidejűleg minden évben
megválasztja küldötteit.
(46) A Küldöttgyűlés helyét és idejét, valamint a javasolt tárgysorozatot az Elnökség
állapítja meg, és azt a főtitkár legalább 30 nappal a kitűzött időpont előtt írásban közli
a küldöttekkel és a meghívottakkal. Ugyancsak a főtitkár gondoskodik a Küldöttgyűlés
kiírásának közzétételéről a Társulat információs fórumain.
(7) A Társulat tagjain kívül a Társulat bármely szakosztálya (szakcsoportja),
interdiszciplináris csoportja vagy területi csoportja, valamint az Ifjúsági Tagozat is
jogosult a Küldöttgyűléshez – a Küldöttgyűlés időpontja előtt legalább 20 nappal
írásban benyújtandó – javaslattal vagy kérelemmel fordulni a napirend kiegészítése
tárgyában.
(8) A Küldöttgyűlés ülése nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható. A küldöttek egyharmadának indítványára a Civil tv. 37. § (1)
bekezdésében meghatározott esetekben a Küldöttgyűlés elnöke zárt ülést rendelhet el,
amelyen csak a Küldöttgyűlés küldöttei, valamint az Elnökség és a Felügyelő
Bizottság tagjai vehetnek részt.
(9) A Küldöttgyűlésen szavazati joggal a megválasztott küldöttek rendelkeznek. A
megválasztott küldöttek egy szavazattal rendelkeznek.
(10) A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a jelenlévők száma a szavazásra jogosultak
50 %-át meghaladja. Ha a szabályszerűen összehívott Küldöttgyűlés nem
határozatképes, 10 napon belüli időpontra, azonos tárgysorozattal új Küldöttgyűlést
kell összehívni, amely az eredeti napirend szerinti kérdésekben a megjelent szavazásra
jogosultak létszámára tekintet nélkül határozatképes, ha erre az eredeti meghívóban
felhívták a tagok figyelmét.
(11) A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) a Társulat vezető tisztségviselőinek, a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a
Fizikai Szemle főszerkesztőjének felmentése illetve megválasztása;
b) a Társulat beszámolójának és a beszámoló közhasznúsági mellékletének, valamint
a Társulat munkatervének és költségvetésének jóváhagyása, az Elnökség évi
beszámolójának és a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása;
c) a Társulat Alapszabályának elfogadása és módosítása;
d) a Társulat nemzetközi kapcsolatainak elvi szintű szabályozása;
e) a Társulat tiszteletbeli tagjainak megválasztása;
f) tiszteletbeli elnök(ök) választása;
g) társulati érmek és díjak alapítása;
h) a jelölőbizottság elnökének és négy tagjának a megválasztása négy évre a tisztújító
Küldöttgyűlést egy évvel megelőző Küldöttgyűlésen;
i) döntés a Társulat hazai vagy nemzetközi szervezetekbe tagként való belépéséről
illetve ezekből való kilépésről;
j) döntés a Társulat más társadalmi szervezettel történő egyesüléséről illetve a Társulat
feloszlásáról;
k) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a
Küldöttgyűlés, mint a Társulat legfőbb szerve hatáskörébe utal.
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(12) A Küldöttgyűlés ülését a Társulat elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti.
A Küldöttgyűlés előkészítésének és működésének részletes szabályait a Társulat
Ügyrendje tartalmazza.
(13) A Küldöttgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza meg. Titkos szavazással választja meg a Küldöttgyűlés – funkció szerint különkülön – a Társulat vezető tisztségviselőit, és a Felügyelő Bizottság tagjait. Szavazásnál
előadódó szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a szavazást, amíg döntés nem
születik. Minősített, háromnegyedet meghaladó többség szükséges a (11) bek. c) és i)
pontjai alá tartozó döntés érvényességéhez. A Társulat céljainak a módosításához és a
(11) bek. j) pontja alá eső döntésekhez az összes megválasztott küldött
háromnegyedének az egyetértése szükséges.
A Küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) 1.), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó)
a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a Társulat, mint közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a Társulat, mint civil szervezet által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(14) A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a Küldöttgyűlés elnöke, a
jegyzőkönyvvezető, valamint a jelenlévő küldöttek közül erre felkért két hitelesítő ír
alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
– Társulat nevét, székhelyét;
– a Küldöttgyűlés, helyét, idejét;
– Küldöttgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, a jegyzőkönyv
hitelesítőinek nevét (Ptk. 3:75. § (2) bek.);
– a Küldöttgyűlés elfogadott napirendjét;
– a jelenlévő szavazásra jogosultak számát, valamint a jelenlévők teljes számát;
– az elhangzott előterjesztések és felszólalások kivonatos szövegét;
– a Küldöttgyűlés határozatainak teljes szövegét, a döntések személyi és időbeli
hatályát,
– az egyes döntésekkel kapcsolatban lefolytatott szavazás során a támogatók és
ellenzők, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
– a Küldöttgyűlés lefolytatásával kapcsolatos egyéb érdemi információkat (pl. zárt
ülés elrendelése és annak időtartama, stb.).
(15) A Küldöttgyűlés jegyzőkönyvét és határozatait a Társulat irattárában –
hozzáférésre és betekintésre alkalmas módon – kell elhelyezni. A Küldöttgyűlés
kivonatos jegyzőkönyvét és határozatainak teljes szövegét, az éves beszámolót és a
közhasznúsági mellékletet a Fizikai Szemlében meg kell jelentetni, továbbá a Társulat
hálózati információs rendszerén (Fizinfo, honlap) is hozzáférhetővé kell tenni.
14.§. (1) A Társulat ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség, amely két Küldöttgyűlés
között – a Küldöttgyűlés határozatainak és az Alapszabályban foglaltaknak
megfelelően – irányítja a Társulat tevékenységét.
(2) Az Elnökség 10 tagból áll, tagjai
a) a Társulat elnöke és alelnöke, akik közül az egyik kutató vagy felsőoktatási oktató,
a másik közoktatásban aktív fizikatanár;
b) a Társulat főtitkára;
c) hét elnökségi tag.
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(3) Az Elnökség szükség szerint, de – a júniustól augusztusig terjedő időszak kivételével
– legalább havonta egy alkalommal ülésezik. Az Elnökség ülését 8 nappal az ülést
megelőzően a Társulat főtitkára hívja össze a napirend közlésével, az Elnökség üléseit
a Társulat Elnöke vezeti. Az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság
jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A jelenlévő elnökségi tagok
egyharmadának az indítványára jogszabályban meghatározott esetekben az ülés
elnöke zárt ülést rendelhet el. Az ülés határozatképes, ha azon az Elnökség legalább
hat tagja jelen van. Az ülés határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű
szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben az ülés elnöke titkos szavazást rendelhet
el. Szavazásnál előadódó szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a szavazást,
amíg döntés nem születik. Az Elnökség ülésein a Felügyelő Bizottság elnöke
tanácskozási joggal vesz részt.
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) 1.), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó)
a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a Társulat mint közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a Társulat mint civil szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(4) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a főtitkár és a
jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
– az ülés napirendjét, az elhangzott előterjesztéseket, határozati javaslatokat és a
hozzászólások fő tartalmi elemeit;
– az Elnökség döntéseit, azok személyi és időbeli hatályát;
– a szavazás(ok) eredményét, nyílt szavazásnál az adott előterjesztést támogatók és
ellenzők, valamint a szavazás során tartózkodók számát.
(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik és feladata
– a Küldöttgyűlés elé terjesztendő beszámolók (köztük a közhasznúsági melléklet) és
javaslatok kidolgozása, a Küldöttgyűlés előkészítése;
– az éves költségvetés meghatározása és a Küldöttgyűlés elé terjesztése;
– a Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtása, a Társulat folyamatos működésének
biztosítása;
– a Társulat testületi képviselete;
– a Társulatot érintő meghívás esetén felhatalmazás adása a Társulat nevében történő
reprezentatív megjelenésre;
– a vezető tisztségviselők közötti munkamegosztás kialakítása;
– adott feladatot ellátó alkalmi vagy állandó munkabizottságok létrehozása;
– a Fizikai Szemle szerkesztőbizottságának elfogadása;
– a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Bizottsága két fizikus tagjának,
valamint a lap fizikus szerkesztőjének a Társulat tisztújítását követően 4 év
időtartamra történő megválasztása;
– a Társulat érmeinek és díjainak odaítélése;
– tagok delegálása a Társulat által alapított alapítványok kuratóriumába és
felügyelőbizottságába;
– az alapítványi felügyelőbizottságok éves beszámolójának elfogadása;
– a Társulat alkalmazotti létszámának megállapítása;
– döntés a nemzetközi kapcsolatok kérdéseiben, ha ezek a Küldöttgyűlés által
elfogadott elvi alapokon folytathatók:
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– a tagsági díjak évi összegének meghatározása;
– döntés – a főtitkár egyetértésével – a Társulat alkalmi kiadványainak
megjelentetéséről;
– a szakosztályok (szakcsoportok), interdiszciplináris csoportok és területi csoportok,
valamint az Ifjúsági Tagozat munkájának segítése és folyamatos figyelemmel
kísérése, Szervezeti és Működési Szabályzatuk jóváhagyása;
– a szakcsoportok szakosztályokhoz történő csatlakozásának vagy szakosztályokból
való kilépésének jóváhagyása;
– a társulati díjak és jutalmak összegének évenkénti meghatározása;
– a tagfelvételi kérelmek elbírálása, döntés tag kizárásáról;
– a Társulat Ügyrendjének elkészítése és elfogadása;
– javaslattétel a jelölőbizottság elnökének és négy tagjának a személyére.
(6) Az Elnökség kiemelt fontosságú feladata az ifjúsági kapcsolatok ápolása, különös
tekintettel az utánpótlás biztosítására; valamint a Társulattal, illetve a fizika
eseményeivel kapcsolatos belső és külső kommunikáció. Az e területek gondozásáért
felelős két elnökségi tagot a Küldöttgyűlés személy szerint választja meg.
15.§. A Társulat tisztségviselőinek konzultációs fóruma az Elnökségnek a Társulat
szakosztályai (szakcsoportjai), interdiszciplináris csoportjai és területi csoportjai,
valamint az Ifjúsági Tagozat tisztségviselőinek, a Fizikai Szemle főszerkesztőjének, a
Felügyelő Bizottság tagjainak és a Társulat tiszteletbeli elnökeinek, továbbá a Társulat
előző főtitkárának meghívásával kibővített ülése, amely azonban döntési jogkörrel nincs
felruházva.
16.§. (1) A Társulat ellenőrző testületi szerve a Felügyelő Bizottság, amelynek hatáskörét és
működését a Civil tv. 41. §.-a és a Ptk. 3:27 §-a határozza meg.
(2) A Küldöttgyűlés által megválasztott Felügyelő Bizottság öt tagból áll, elnökét tagjai
sorából maga választja. A Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó
összeférhetetlenség tekintetében a Civil tv. 38.§ (3) bekezdése valamint a Ptk. 3:26 §
(2) a mérvadó. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társulat Elnökségétől függetlenek, a
Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, tevékenységük
során nem utasíthatók. A Felügyelő Bizottság saját ügyrendjét és eljárási módját maga
határozza meg. Működésére nézve az Elnökség számára megállapított általános
működési szabályok értelemszerűen alkalmazandók.

VII. A Társulat tisztségviselői és feladatkörük
17.§. (1) a) A Társulatnak a Küldöttgyűlés által választott vezető tisztségviselői az Elnökség
tagjai:
– a Társulat elnöke;
– a Társulat alelnöke;
– a Társulat főtitkára;
– a Társulat hét elnökségi tagja.
b) A Társulatnak a Küldöttgyűlés által választott tisztségviselője a Felügyelő Bizottság
öt tagja.
c) Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak a névsorát az Alapszabály részét
képező Melléklet tartalmazza.
(2) A Társulat további tisztségviselői a szakosztályok (szakcsoportok), interdiszciplináris
csoportok és területi csoportok, valamint az Ifjúsági Tagozat elnökei és titkárai.
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(3) A választott tisztségviselők és vezető tisztségviselők jelölésénél és megválasztásánál
a Civil tv. 38. és 39. §-aiban foglalt összeférhetetlenségi szabályokat, valamint a Ptk.
3:22. §-ában és a 3:26. § (2) bekezdésében megadott követelményeket és kizáró okokat
figyelembe kell venni, azoktól érvényesen eltérni nem lehet.
(4) Az elnököt, az alelnököt, a főtitkárt, az elnökségi tagokat és a Felügyelő Bizottság
tagjait a tisztújító Küldöttgyűlés négy évre választja meg, megbízásuk a megválasztás
napján kezdődik, és ugyanabban a tisztségben – újraválasztás esetén – megszakítás
nélkül legfeljebb nyolc évig tart.
(5) Amennyiben vezető tisztségviselőt vagy felügyelő bizottsági tagot két tisztújító
Küldöttgyűlés között választanak meg, annak megbízatása a következő tisztújító
Küldöttgyűlésig tart. Az időközben választott vezető tisztségviselő vagy felügyelő
bizottsági tag ilyen módon lerövidült első ciklusa a (4) bekezdés szerinti újraválasztás
szempontjából teljes ciklusnak számít.
18.§. (1) A Társulat elnöke
– vezeti a Küldöttgyűlés ülését:
– önállóan képviseli a Társulatot;
– ellenőrzi a vezető szervek összehívásában és munkájában az Alapszabály
előírásainak megtartását, továbbá a vezető szervek határozatainak végrehajtását;
– vezeti az elnökség üléseit.
(2) A Társulat alelnöke
– az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti;
– az Elnökség által kialakított munkamegosztás szerint meghatározott részterületen
figyelemmel kíséri és koordinálja a Társulat tevékenységét.
19.§. (1) A Társulat főtitkára
– előkészíti és összehívja az Elnökség üléseit;
– a Társulat vezető szerveinek ülései között, azok határozatainak megfelelően,
folyamatosan intézi a Társulat ügyeit:
– az Elnökség közreműködésével előkészíti a Társulat Küldöttgyűlését, gondoskodik
a határozatok végrehajtásáról;
– felügyeli a Társulat titkárságának tevékenységét, az ügyvezető titkárral, valamint a
Titkárság beosztott munkatársaival szemben a munkáltatói jogkört gyakorolja;
– a Társulatot önállóan képviseli;
– banki utalványozásra az Elnökség bármelyik tagjával vagy az ügyvezető titkárral
együtt jogosult.
– a Társulat gazdálkodására érvényes szabályok szerint vesz részt az éves költségvetés
tervezésében, minden év február 28-ig az Elnökség elé terjeszti a Társulat
gazdálkodási tervét és költségvetését, továbbá legkésőbb a tárgyévet követő május
30-ig a Társulat gazdálkodásáról szóló beszámolót;
– általánosságban is felelős a Társulat beszámolóinak és közhasznúsági jelentésének
elkészítéséért és a Küldöttgyűlés elé terjesztéséért;
– felelős a Társulatnak a Küldöttgyűlés által jóváhagyott költségvetése
előirányzatainak rendeltetésszerű és a pénzügyi előírásoknak megfelelő
felhasználásáért;
– felelős személyként gondoskodik a Társulat működési módjával, beszámolóival,
szolgáltatásai igénybevételének módjával kapcsolatos közlések nyilvánosságra
hozataláról, a testületi szervek határozatainak az érintettekkel írásban, igazolható
módon való közléséről.
(2) A főtitkárnak a Társulatra vonatkozó jogszabályokban szabályozott módon a Társulat
vezető szervei, valamint a felügyeletre és ellenőrzésre jogosult állami szervek előtt
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viselt felelőssége a Küldöttgyűlés által megválasztott új főtitkárral végrehajtott
munkakör átadást–átvételt lezáró jegyzőkönyv aláírásával szűnik meg.
(3) Az elnökségi tagok hatáskörét a főtitkár javaslatára az Elnökség állapítja meg. A
főtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén – megbízása alapján – az elnökségi
tagok egyike helyettesíti.
20.§. A Fizikai Szemle főszerkesztője
– közreműködik a Társulat publikációs politikájának formálásában;
– irányítja a szerkesztő bizottság munkáját, érvényre juttatva a Társulat publikációs
politikáját;
– rendszeresen tájékoztatja a Társulat elnökségét a lap szerkesztésével és terjesztésével
kapcsolatos kérdésekről.

VIII. A Társulat titkársága és működése, az iratkezelés szabályai
21.§. (1) A Társulat Titkársága az ügyvezető titkárból és a beosztott munkatársakból áll. A
munkaviszonyukkal kapcsolatos kérdésekben a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény mindenkor hatályos szövegének előírásai alkalmazandók.
(2) Az ügyvezető titkár valamint a munkatársak munkaköri kötelességeit, a hatályos
rendelkezésekben szabályozott anyagi felelősségüket, a Társulat ügyviteli rendjének
keretében gyakorolható jogaikat munkaköri leírásuk tartalmazza. Velük szemben a
munkáltatói jogokat a Társulat főtitkára gyakorolja, munkaköri leírásukat a főtitkár az
Elnökséggel egyetértésben határozza meg.
(3) A beosztott munkatársak munkáját felelős személyként az ügyvezető titkár irányítja.
A beosztott munkatársak kötelességeit munkaszerződésük és munkaköri leírásuk
tartalmazza, munkaköri leírásukat az ügyvezető titkár javaslata alapján a főtitkár
határozza meg.
(4) A Titkárság általános feladata
– a Társulat működésével, ügyvitelével, iratkezelésével és gazdálkodásával
kapcsolatos feladatok ellátása;
– a Társulat vezető szervei döntéseinek összegyűjtése az irattári rendszeren belül
elkülönített Határozatok Tárában;
– a Társulat beszámolóinak, vezető szervei határozatainak valamint a Társulat
működésével kapcsolatos iratoknak a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele a
Civil tv. és a jelen Alapszabály előírásainak megfelelően.
22.§. A Társulat működésével kapcsolatban keletkezett iratokat azok jellegétől függően a
Titkárság vagy – funkciójából adódóan – az irat készítője őrzi meg és gondoskodik
iktatásukról. A funkcióból adódóan megőrzött iratokat a funkció megszűnése esetén a
Titkárságnak, személycsere esetén az utódnak kell átadni további megőrzésre.

IX. A Társulat kiadványai
23.§. (1) A Fizikai Szemle – mint az 1891-ben alapított Mathematikai és Physikai Lapok
jogutódja – a Társulat havonként megjelenő hivatalos folyóirata. A Fizikai Szemlét a
Társulat a Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztályának, a
Magyar Biofizikai Társaságnak, a Magyar Nukleáris Társaságnak, az Oktatási
Minisztériumnak és a Magyar Fizikushallgatók Egyesületének támogatásával adja ki.
A főszerkesztőt a Küldöttgyűlés választja meg. A Magyar Tudományos Akadémia
Fizikai Tudományok Osztálya két tagot jogosult delegálni a szerkesztő bizottságba. A
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szerkesztő bizottság többi tagját, illetve a szerkesztőket a főszerkesztő előterjesztése
alapján az Elnökség bízza meg.
(2) A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok a Bolyai János Matematikai Társulat
és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat közös folyóirata.
(3) A FIZINFO/ELFT Híradó a Társulat számítógép-hálózati levelezési listája. A Társulat
hálózati információs rendszere magában foglalja továbbá a központi, szakosztályi
(szakcsoporti), interdiszciplináris csoporti és területi csoporti honlapokat is. A
rendszer működéséért a főtitkár és az ügyvezető titkár felelős.
(4) A Társulat egyéb, alkalmi vagy időszakos kiadványai megjelentetéséről az Elnökség
dönt, a döntéssel kapcsolatban a főtitkárt egyetértési jog illeti meg.

X. Határozatok és nyilvánosság
24.§. (1) A Társulat Küldöttgyűlésének és Elnökségének, mint a Társulat vezető testületi
szerveinek döntéseit a Titkárság gyűjti össze a Határozatok Tárában. Itt kell
nyilvántartani
– a döntések tartalmát;
– a döntés meghozatalának időpontját, személyi és időbeli hatályát;
– a döntés meghozatala során a támogatók és ellenzők, valamint a tartózkodók
számarányát, és amennyiben lehetséges, személyük megnevezését.
(2) A testületi szervek döntéseit az Elnökség a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza
nyilvánosságra, az érintettekkel írásban, igazolható módon való közléséről a Társulat
főtitkára gondoskodik.
(3) A Társulat beszámolóiba és közhasznúsági mellékletébe valamint a Társulat
működésével kapcsolatos dokumentációs anyagokba – összességükben a Civil tv.
előírásai szerint nyilvánosnak tekintendő iratokba – a Társulat székhelyén, előre
egyeztetett időpontban bárki korlátozás nélkül betekinthet, azokról saját költségére
másolatot készíthet.
(4) A Társulat működésének és szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolóiról internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

XI. A Társulat vagyona, gazdálkodása
25.§. (1) A Társulat vagyonnal és vagyonértékű jogokkal rendelkezik, vagyonával és
eszközeivel – a Küldöttgyűlés által elfogadott éves gazdálkodási terv és költségvetés
alapján – a közhasznú civil szervezetekre érvényes jogszabályok előírásai szerint
gazdálkodik.
(2) A Társulat működési kiadásait a tagsági díjakból, a rendelkezésére bocsátott
támogatásokból és a Társulat tevékenységével kapcsolatos egyéb bevételekből fedezi.
(3) A Társulat vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai elérése érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végezhet.
(4) A Társulat befektetési tevékenységet nem folytat.
(5) A Társulat gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag a jelen
Alapszabály 3.–4.§-aiban meghatározott célú tevékenységre fordítja
(6) A Társulat gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, a gazdálkodás részletes
szabályait a Társulat Ügyrendje tartalmazza.

XII. A Társulat megszűnése
26.§. (1) A Társulat megszűnik, ha
a) a Társulat feloszlatásáról jogerős bírósági határozat intézkedik:
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b) a Küldöttgyűlésnek az összes megválasztott küldött háromnegyedének
egyetértésével hozott határozata a Társulat jogutód nélküli megszüntetéséről vagy
a – jogutód megnevezésével – más egyesülettel történő egyesüléséről rendelkezik.
(2) A Társulat jogutód nélküli megszűnése esetén a Társulat vagyonának hovafordításáról
a Küldöttgyűlés minősített háromnegyedes többséggel dönt, de a vagyon csak a
Társulat céljával egyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú
szervezet részére adható át.

XIII. Az átmenetet szabályozó rendelkezések
27.§. (1) A jelen Alapszabály hatályba lépésekor hivatalban lévő vezető tisztségviselők és
tisztségviselők és küldöttgyűlési küldöttek megbízatására a megválasztásukkor
érvényes szabályozás vonatkozik, vagyis a 2019-ben megválasztottak mandátuma is
csak a 2021-ben esedékes általános tisztújításig marad fent.
(2) Azokon a szakterületeken, ahol a szakosztály jelenleg egyetlen szakcsoportból áll, a
szakcsoport szervezeti egységként 2021-ben megszűnik. Attól kezdve ezeknek a
szakcsoportoknak minden feladatát és jogosítványát az illetékes szakosztály veszi át.
Addig is, mivel ezeknél a szakosztályoknál a szakosztálytanácsnak valódi önálló
funkciója nincs, az egyetlen szakcsoport vezetősége látja el a szakosztály
vezetőségének feladatait.
(3) Azokon a szakterületeken, ahol a szakosztály több szakcsoportra tagolódik, az új
szervezetben már nem szereplő szakosztálytanácsok mandátuma 2021-ben szűnik
meg. Feladataikat a szakosztályok 2021-ben megválasztandó vezetősége veszi át. Az
ilyen szakosztályhoz tartozó szakcsoportok 2021 után változatlan formában folytatják
munkájukat.
(4) A szakosztályok és szakcsoportok Ügyrendje és Szervezeti és Működési Szabályzata
az új szervezetre történő áttérésnél érvényét veszti. Amennyiben a szakosztály új
Szervezeti és Működési Szabályzatot készít, azt jóváhagyásra az Elnökséghez fel kell
terjeszteni.
(5) A szakosztályok (szakcsoportok), interdiszciplináris csoportok és területi csoportok
2019-ben kétéves, rövid ciklusra megválasztott elnökségeinek, elnökeinek, titkárainak
és küldötteinek az újraválaszthatósága szempontjából ez a rövid ciklus nem számít
önálló ciklusnak. A valójában nem működő Ifjúsági Csoport helyett ezután létrejövő
Ifjúsági Tagozat megalakulása után egy évre, majd azután is évente választ magának
vezetőséget.

XIV. Hatályba léptető rendelkezések
28.§. A Társulat 2019. május 18-án elfogadott Alapszabálya helyébe lépő jelen egységes
szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Társulat 2019. augusztus 23-án tartott Rendkívüli
Küldöttgyűlése 19 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett hozott
határozatával elfogadta és életbe léptette.
Budapest, 2019. augusztus 23.
…………………………………
Sólyom Jenő
elnök
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Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Alapszabályának Melléklete
A Társulat Tisztségviselői 2017. május 13-tól:
A Társulat elnöke:
Sólyom Jenő, 1121 Budapest, Pelsőc u. 1.
A Társulat alelnöke:
Pántyáné Kuzder Mária, 3700 Kazincbarcika, Műszerész u. 90.
A Társulat főtitkára:
Groma István, 1028 Budapest, Áchim András u. 11.
A Társulat elnökségi tagjai: Fábián Margit, 1158 Budapest, Neptun u. 112. V/23.
Fülöp Zsolt, 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 174.
Molnár László, 9700 Szombathely, Kertész u. 36.
Oláh Éva Mária, 1016 Budapest, Naphegy u. 27.
Osvay Károly, 6723 Szeged, Lomnici u. 1. IV/19.
Sükösd Csaba, 1121 Budapest, Budakeszi út 4. II./6.
Újfalussy Balázs, 1029 Budapest, Géza fejedelem útja 25.
A Felügyelő Bizottság tagjai: Deme Ilona, 1116 Budapest, Bánhida u. 22.
Fülöp Csilla, 1214 Budapest, Erdősor u. 24. 4/14.
Heitler Krisztina, 2146 Mogyoród, Bolnoka u. 14.
Lábár János László, 1182 Budapest, Halomegyházi u. 18.
Theisz György, 8000 Székesfehérvár, Budai út 40.

Budapest, 2019. augusztus 23.

…………………………………
Sólyom Jenő
elnök
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