
Emlékeztetı  

a Magyar Biomechanikai Társaság 2008. évi 

közgyőlésérıl. 
 

Idıpont: 2008. július 4. 

Helyszín: Budapest, Griff Szálló, III. Magyar Biomechanikai Konferencia. 

Jelenlévık: Csatolt jelenléti ív alapján. 

 

A Közgyőlés levezetésére dr. Csernátony Zoltán elnök dr. Bojtár Imre titkárt kérte fel. 

 

Elsı napirendi témaként a legutóbbi taggyőlés óta jelentkezett új tagok felvételérıl döntött a 

Közgyőlés. Egyhangú szavazással  

   Várkonyi Pétert (Budapesti Mőszaki Egyetem) és 

   dr. Szabó Tamást (Pécsi Orvostudományi Egyetem) 

a tagok közé választották. 

 

Második témaként az elnök beszámolóját hallgatták meg a jelenlevık. Elıadásának 

fontosabb elemei: 

 

 a./ A jelenlegi létszám 94 fı, tagságának megszüntetését senki nem kérte. A tagok 

 között sajnálatosan sokan vannak, akik régóta nem fizetnek tagdíjat. Megfontolandó, 

 hogy azokat, akik az alapítás óta eltelt négy évben a többszöri felszólítás ellenére 

 egyáltalán nem fizettek semmit, egy újabb felkérı levélre adott negatív válasz után az 

 Elnökség zárja ki a tagok sorából (ehhez a Közgyőlés felhatalmazása szükséges). A 

 tagdíjbefizetések 2008. júniusi állapotáról szóló listát a tagok a Közgyőlésre szóló 

 meghívóval együtt megkapták. 

 

 b./ Az Elnökség az elmúlt idıszakban két alkalommal ülésezett. . Mindkét esetben a 

 III. Magyar Biomechanikai Konferencia megszervezésével illetve a Biomechanica 

 Hungarica címő lap kiadásával kapcsolatos kérdések szerepeltek a napirenden. 

 

 c./ Az elızı Közgyőlés óta 18 alkalommal küldtünk ki emailben tájékoztató 

 körlevelet (konferencia felhívások, különbözı szakkönyvek, tudományos kapcsolatok 

 keresése, pályázati felhívások). 

 

 d./ Az ERSTE BANK kimutatása szerint a 2008. 05. 31-i állapot:  467.689.- Ft. 

 A tagdíjak befizetésén kívül az alapítás óta eltelt négy év alatt a Társaságnak 

 semmilyen más pénzforgalma nem volt (sem befizetés, sem pénzkiadás nem történt). 

 Az APEH-hel rendezıdött a kapcsolatunk. Az egyformán 0. –Ft-os végösszegő 

 adóbevallást a 2006-os és 2007-es évre is leadtuk (a tagdíj nem adóköteles). 

 

 e./ Elkészült a Társaság folyóiratának, a „Biomechanica Hungaricá”-nak elsı száma. 

 A fıszerkesztı dr. Csernátony Zoltán, a szerkesztı bizottság hazai és külföldi 

 szakemberekbıl áll. A folyóirat a jövıben elektronikus – illetve idıszakonként 

 nyomtatott – formában fog megjelenni. Az elnök-fıszerkesztı részletesen ismertette a 

 folyóirat felépítését és jövıbeni terveit. 

  

 f./ A következı kongresszust Debrecenben fogja megtartani a Társaság. Javasolt 

 idıpont 2011 nyara, ezt követıen újból visszatérünk a két éves ciklusra. Ezzel a 



 hároméves „ugrással” elkerüljük az állandó ütközést más hasonló orvosi 

 konferenciákkal. Ezzel összhangban az új vezetıséget szintén három évre célszerő 

 megválasztani (természetesen utána újból visszatérve a kétéves megbízatási ciklusra). 

 

Az elnöki beszámolót a Közgyőlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta. 

 

Következı témaként a beszámolókban felvetett javaslatokról döntött a Közgyőlés. 

 

a./ A Közgyőlés egyhangúan felhatalmazza az Elnökséget, hogy törölje a tagok 

sorából azokat - az eddig semmilyen tagdíjat nem fizetı - kollégákat, akik 2008. 

augusztus 31-ig nem rendezik eddigi tartozásukat. 

 

b./ A Közgyőlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy a következı Biomechanikai 

Konferenciát 2011 nyarán rendezze. Ezt követıen azonban újból vissza kell térni 

a kétéves ciklushoz. 

 

d./ A Közgyőlés a most megválasztandó Elnökség mandátumát az eddigi kettırıl 

ideiglenesen három évre hosszabbítja, 2011-tıl kezdve azonban újból vissza kell 

térni a kétéves ciklushoz. 

 

A negyedik napirendi pontként a tisztújítást hajtotta végre a Közgyőlés. Egyhangú 

szavazással az alábbi Elnökséget választotta a 2008-2011-es idıszakra: 

 

  dr. Csernátony Zoltán elnök, 

  dr. Stépán Gábor elnökhelyettes, 

  dr. Kurutzné dr. Kovács Márta elnökségi tag, 

  dr. Borbás Lajos elnökségi tag, 

  dr. Halász Gábor elnökségi tag, 

  dr. Noviczki Miklós elnökségi tag, 

  dr. Bojtár Imre elnökségi tag, 

  Manó Sándor titkár. 

 

Az „Egyebek” témakörében két témában hangzottak el hozzászólások: 

 

 Dr. Kurutzné dr. Kovács Márta (BME) javasolta, hogy a Biomechanica Hungarica 

cikkei a jövıben kizárólag angolul jelenjenek meg, ez segítené a külföldi terjesztést, dr. 

Csizmadia Béla (Szent István Egyetem) szerint azonban célszerőbb a jelenlegi magyar-angol 

változat a magyar mőszaki nyelv védelme érdekében. Dr. Csernátony Zoltán elnök 

kompromisszumos javaslata szerint a jövıben a magyar cikkek mellé is részletes angol nyelvő 

absztrakt kerül, ez is segíti a külföldi kapcsolattartást. 

 

 Dr. Nagy József (BME): A Társaság minden eszközével feltétlenül támogassa az olyan 

kooperációs tevékenységeket, amelyek a mérnökök-orvosok együttmőködésének eredményeit 

az ipari megvalósítás irányába mozdítják el. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Feljegyezte: dr. Bojtár Imre korábbi titkár 

Látta:           dr. Csernátony Zoltán elnök 


