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Helyszín: Budapesti Mőszaki Egyetem, “A” épületi nagyelıadó (1111 Bp. Egry József u. 20-22). 
Résztvevık: 79 fı, lásd a mellékelt, minden résztvevı által aláírt ívet. 
Dátum: 2004. június 11. 
 
 
 A teremben jelenlevık a Magyar Biomechanikai Társaság megalapításának szándékával 
győltek össze. Valamennyien ismerték a Társaság két hónappal korábban nyilvános vitára 
bocsátott “Alapszabály”-ának tervezetét, melynek elsı változata a Társaságot létrehozni javasló 
BME Biomechanikai Kutatóközpontban készült. A nyilvános vita során javasolt módosítások 
figyelembevételével készült új változatot a jelenlevık már az értekezlet elıtt megkapták. 
Valamennyi jelenlevı írásban nyilatkozott, hogy az “Alapszabály” ezen változatát ismeri és 
annak szövegét elfogadva kíván a Magyar Biomechanikai Társaság tagja lenni. 
 

Az alapítási szándék kinyilvánítása után az ülés második napirendi pontjaként a 
résztvevık elıször meghallgatták dr. Bojtár Imrének, a BME Biomechanikai Kutatóközpont 
igazgatójának, az ülés levezetı elnökének összefoglalóját a Társaság alapításának törvényi 
kereteirıl illetve az eddig történtekrıl. Ezt követıen a résztvevık szavaztak arról, hogy a 
továbbiakban ezen az ülésen nyílt szavazással foglalnak állást minden felmerülı kérdésben. A 
szavazás aránya: nyílt szavazás mellett 78 fı, 0 nem, 1 tartózkodás. 

 
Harmadik napirendi kérdésként került sor a Társaság vezetıségének megválasztására. Az 

ülés a személyekre vonatkozó elıterjesztések meghallgatása utána az alábbi határozatokat hozta: 
 
A Magyar Biomechanikai Társaság elnöke:  
dr. Stépán Gábor akadémikus, tanszékvezetı egyetemi tanár 
(Budapesti Mőszaki Egyetem, Mőszaki Mechanika Tanszék) 
A Társaság elnökhelyettese: 
dr. Csernátony Zoltán tanszékvezetı egyetemi tanár 
(Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika) 
A Társaság vezetısége: 
Általános ügyek: dr. Kocsis László egyetemi docens  
(Budapesti Mőszaki Egyetem, Mőszaki Mechanika Tanszék) 
Nemzetközi kapcsolatok: dr. Kurutzné dr. Kovács Márta tanszékvezetı egyetemi tanár, 
az MTA levelezı tagja (Budapesti Mőszaki Egyetem, Tartószerkezetek Mechanikája 
Tanszék) 
Labor- és ipari kapcsolatok: dr. Borbás Lajos egyetemi docens 
(Budapesti Mőszaki Egyetem, Jármőelemek és Hajtások Tanszék) 
A Társaság titkára: 
dr. Bojtár Imre egyetemi tanár 
(Budapesti Mőszaki Egyetem, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék) 

 
A szavazási arány valamennyi jelöltnél: 77 igen, 0 nem 2 tartózkodás. 



 
 Negyedik napirendi kérdésként a 2004. évi tagdíj kérdését vitatta meg az értekezlet. 
Többféle változatot mérlegelve végül 78 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi változat 
került elfogadásra: 2004-ben 
  hallgatói jogviszonnyal rendelkezık számára 1000.- (egyezer), 
  mindenki más számára pedig 3000.- (háromezer) forint a tagdíj. 
2005-ben a következı taggyőlés az ezévi tapasztalatok alapján újból napirendre tőzi a tagdíj 
ügyét. 
 
 Az “Egyebek” témakörében dr. Csernátony Zoltán elnökhelyettes úr tájékoztatta az 
egybegyőlteket, hogy a Debreceni Egyetem örömmel vállalja a II. Magyar Biomechanikai 
Konferencia megrendezését. Az ülés az Elnökséget kérte fel annak megvitatására, hogy mikor és 
milyen mértékő nemzetközi részvétellel kerüljön sor a biomechanikával foglalkozók következı 
hazai összejövetelére. 
 
 Az ülés befejezéseként a résztvevık meghallgatták dr. Richter Nándor részletes 
tájékoztatóját a Biomechanikai Társaságot érintı nemzetközi szervezetek felépítésérıl és az 
azokhoz történı csatlakozás lehetıségeirıl. 
 
…………………………………………………………………………. 
Feljegyezte: dr. Bojtár Imre levezetı elnök, a Társaság titkára 
Látta:  dr. Stépán Gábor, a Társaság elnöke 


