Emlékeztető az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
2019. augusztus 23-ai Rendkívüli Küldöttgyűléséről
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 18. fszt. 3.
A Rendkívüli Küldöttgyűlés helyszíne: Sopron, Magyar Fizikus Vándorgyűlés, Soproni
Egyetem „P” épülete, 9400 Sopron, Cházár András tér 1.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.
Kimentését kérte: Tremmel Bálint Gergely, Zátonyi Sándor, Zimányi László
Napirend:
1. A napirend elfogadása
2. A Szavazatszámláló Bizottság és a jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése
3. Javaslattétel az Alapszabály módosítására a Fővárosi Törvényszék végzésének
megfelelően
4. Vita és Szavazás a napirend 3. pontjáról és a szavazás eredményének kihirdetése
5. Egyebek
6. Zárszó
Sólyom Jenő elnök köszöntötte a jelenlévőket.
A Rendkívüli Küldöttgyűlés a 15:45-re meghirdetett kezdéskor még nem volt határozatképes.
Az összesen 73 szavazati joggal rendelkező küldöttből 19 szavazati joggal rendelkező fő jelent
meg. A meghívó szerint amennyiben a Rendkívüli Küldöttgyűlés a meghirdetett időpontban
nem lenne határozatképes, akkor 17:30-ra ismét összehívják. Az ily módon ismételten
összehívott Rendkívüli Küldöttgyűlés határozatképes, tekintet nélkül a megjelent küldöttek
létszámára.
Az elnök a Rendkívüli Küldöttgyűlést 17:30-ra ismét összehívta.
1.) A napirend elfogadása
Sólyom Jenő: Az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Rendkívüli Küldöttgyűlés helyét
és idejét, valamint a javasolt napirendet az Elnökség megállapította, és a kitűzött időpont előtt
írásban elküldték a küldötteknek és a meghívottaknak.
1./2019.08.23. sz. határozat: 19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet a
Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
2.) A Szavazatszámláló Bizottság és a jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése
2./2019.08.23. sz. határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők: Cserti József és Zubonyainé Pelka Zsuzsanna.
18 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyeket a
Küldöttgyűlés elfogadta.
3./2019.08.23. sz. határozat:
A Szavazatszámláló Bizottságba felkért személyek: Harmat Péter, Kirsch Éva és
Újfalussy Balázs.
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Szavazatszámláló Bizottságba felkért személyeket a
Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, a Szavazatszámláló Bizottság megalakult.
3.) Javaslattétel az Alapszabály módosítására a Fővárosi Törvényszék végzésének
megfelelően
Sólyom Jenő: A Rendkívüli Küldöttközgyűlés összehívása azért vált szükségessé, mert bírósági
végzést kaptak, miszerint a végzés 2019. június 26-ai kézhezvételétől számított 45 napon belül
– elutasítás terhe mellett – pótolni kell kérelmük alább megjelölt hiányait.
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Az Alapszabályt az alábbiak szerint kell módosítani:
- A 8. § (2) és (3) pont rendelkezései ellentmondásosak egymással az ifjúsági tag tagdíjfizetési
kötelezettsége vonatkozásában. Fel kell oldani az ellentmondást azáltal, hogy vagy mellőzik az
ifjúsági tag tagdíjfizetési kötelezettségét, vagy a kedvezményes tagdíjfizetésről rendelkeznek.
- A 8. § (4) bekezdésben rögzíteni kell, hogy mely szerv dönt a kedvezményes tagdíj összegéről.
A 7. § (1) szól a Társulat rendes tagjairól.
A 7. § (2) szól a Társulat ifjúsági tagjairól.
A 7. § (3) szól a Társulat tiszteletbeli tagjairól.
A 7. § (4) szól a Társulat pártoló tagjairól.
8. § (2) A Társulat rendes tagjai tagdíjfizetésre kötelezettek. Az ifjúsági, a tiszteletbeli és a
pártoló tag tagsági díjat nem fizet.
(3) Kedvezményes tagdíjra jogosultak
a) a nyugdíjasok;
b) az Ifjúsági Tagozat tagjai;
c) az általános és középiskolai tanárok.
Az elnök javaslatai a három pont módosítására:
A 7. §. (1) pontja:
Eredeti szöveg: Középfokú oktatásban, valamint a felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben,
osztatlan tanárképzésben vagy doktori képzésben részt vevő 30 év alatti tagok csatlakozhatnak
az Ifjúsági Tagozathoz.
Javasolt szöveg: Középfokú oktatásban, valamint a felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben,
osztatlan tanárképzésben vagy doktori képzésben részt vevő 30 év alatti rendes tagok
csatlakozhatnak az Ifjúsági Tagozathoz.
8. § (2) és (3) pontjai:
Eredeti szöveg: A Társulat rendes tagjai tagdíjfizetésre kötelezettek.
(2) Az ifjúsági, tiszteletbeli és pártoló tag tagsági díjat nem fizet.
(3) Kedvezményes tagdíjra jogosultak
a) a nyugdíjasok;
b) az Ifjúsági Tagozat tagjai;
c) az általános és középiskolai tanárok.
Javasolt szöveg: A Társulat rendes tagjai tagdíjfizetésre kötelezettek.
(2) Az ifjúsági, tiszteletbeli és 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.
A 8. § (4) pontja:
Eredeti szöveg: A tagdíj összegét a Társulat Elnöksége évente határozza meg.
Javasolt szöveg: A tagdíj összegét és a kedvezmény mértékét a Társulat Elnöksége évente
határozza meg.
4.) Vita és szavazás a napirend 3. pontjáról és a szavazás eredményének kihirdetése
Sólyom Jenő vitára bocsájtotta az Alapszabály IV. 7. §. (1) pontjának javasolt módosítását.
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Groma István főtitkár azt javasolta, hogy egészítsék ki egy „is” szócskával a mondatot.
Az általa javasolt szöveg: Középfokú oktatásban, valamint a felsőfokú alapképzésben,
mesterképzésben, osztatlan tanárképzésben vagy doktori képzésben részt vevő 30 év alatti
rendes tagok is csatlakozhatnak az Ifjúsági Tagozathoz.
Az elnök ezután szavazásra bocsájtotta a módosítás elfogadását.
Szavazás kézfeltartással:
4./2019.08.23. sz. határozat: az Alapszabály IV. 7. §. (1) pontjának javasolt módosítását
19 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Küldöttgyűlés.
Sólyom Jenő vitára bocsájtotta az Alapszabály IV. 8. § (3) pontjának javasolt módosítását.
Hozzászólás nem volt. Ezután szavazásra bocsájtotta a módosítás elfogadását.
Szavazás kézfeltartással:
5./2019.08.23. sz. határozat: az Alapszabály IV. 8. § (3) pontjának javasolt módosítását 19 igen,
0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Küldöttgyűlés.
Sólyom Jenő vitára bocsájtotta az Alapszabály IV. 8. § (4) pontjának javasolt módosítását.
Hozzászólás nem volt. Ezután szavazásra bocsájtotta a módosítás elfogadását.
Szavazás kézfeltartással:
6./2019.08.23. sz. határozat: az Alapszabály IV. 8. § (4) pontjának javasolt módosítását 19 igen,
0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Küldöttgyűlés.
5.) Egyebek
Ebben a napirendi pontban nem érkezett hozzászólás.
6.) Zárszó
Sólyom Jenő megköszönte a jelenlevőknek a Rendkívüli Küldöttgyűlésen való megjelenést és
bezárta az ülést.
Budapest, 2019. augusztus 23.
Levezető elnök:

Jegyzőkönyvvezető:

………………………………………
Dr. Sólyom Jenő

……………………………………
Kovács Bernadett

Hitelesítők:
…………………………………………
Dr. Cserti József

……………………………………
Zubonyainé Pelka Zsuzsanna
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