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Az Elnökség elsı napirendi témaként áttekintette a Társaság bírósági bejegyzésének 
megtörténte utáni fontosabb teendıket. Az alábbi ügyekben született egyhangú döntés: 

- A Társaság számlát nyit az Erste Bankban, a különbözı számlaváltozatok közül az 
„Elektron” csomagot (1490.- FT/hó) választva. A pénzkezelés intézésével dr. Stépán 
Gábor elnökön mellett dr. Borbás Lajost illetve dr. Bojtár Imrét bízta meg az 
Elnökség. 

- Fel kell mérni a Társaság hazai és nemzetközi egyesületekhez való csatlakozásának 
lehetıségeit (elınyök, pénzügyi kötelezettségek, stb.). A nemzetközi szervezetekkel 
való kapcsolatokat dr. Kurutzné dr. Kovács Márta, a hazaiakat dr. Borbás Lajos tekinti 
át. Javaslataikat két héten belül elküldik emailen az Elnökség tagjainak, döntés a 
következı ülésen. 

- Létre kell hozni a Társaság magyar és angol nyelvő honlapját. A Biomechanikai 
Kutatóközpont szervere erre lehetıséget ad, a honlapkészítés munkájához pedig a 
doktoranduszok segítségét kell kérni. Felmerült önálló elektronikus újság létrehozása 
is, de az Elnökség ezt jelenleg nem tartja idıszerőnek, egy késıbbi idıpontban 
visszatér az újság ügyére. 

- Új tagok felvételérıl is döntött az Elnökség: dr. Imre Emıke (BME), dr. Arz Gusztáv 
(BME), dr. Ván Péter (BME), dr. Noviczky Miklós (Nyíregyházi Kórház) valamint dr. 
Dézsi László (Richter RT.) kérelmét elfogadták. 

- Az Elnökség megbízta a titkárt, hogy a számlanyitás után körlevélben kérje a tagságot 
az éves tagdíj befizetésére. 

 
Második témaként Golovics Lajos szentendrei mővészettörténész javaslatával foglalkozott az 
Elnökség. A 2005-re a szentendrei Barcsay Múzeumba tervezett biomechanikai kiállítással 
kapcsolatos egyeztetı tárgyalásokra felkérte dr. Borbás Lajost és dr. Bojtár Imrét. A 
tárgyalásokról folyamatosan tájékoztatják az Elnökséget. 
………………………………………………………………………… 
 
Feljegyezte: dr. Bojtár Imre titkár 
Látta: dr. Stépán Gábor elnök 


