
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MAGYAR BIOMECHANIKAI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE 
2010.05.07. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Időpont: első közgyűlés: 9:00 

 megismételt közgyűlés: 11:20 

Helyszín: MTA Pécsi Területi Bizottság Székháza  

 7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 44. 

Jelen lévők: az első közgyűlésen: 10 fő 

 a megismételt közgyűlésen 19 fő  

Levezette: Dr. Csernátony Zoltán elnök 

Feljegyezte: Manó Sándor titkár 

 

Az első közgyűlés alkalmával nem jelent meg a Társaság tagságának több mint fele, ezért a Társaság 

elnöke határozatképtelenséget állapított meg. Az Elnökség által már jóváhagyott SZMSZ szabályai 

szerint a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 

 

A megismételt közgyűlés eseményei: 

1. A Társaság elnöke, Csernátony Zoltán köszöntötte a tagokat, majd a korábban kör e-mailben 

ismertetett napirendi pontokkal kapcsolatban kérdezte a közgyűlés résztvevőit. 

A napirendi pontokkal kapcsolatban sem korábban írásban, sem a közgyűlésen szóban nem 

érkezett kifogás, kiegészítési javaslat, így a közgyűlés a napirendet elfogadta. 

2. A napirendnek megfelelően a következő mozzanat az elnök 2008-2010 időszakra vonatkozó 

beszámolója volt. 

A beszámolóban érintett témák: 

a. Tagság 

A Társaságnak a közgyűlés idején éppen annyi tagja volt, mint megalakulásakor. 2008 
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októberében megváltunk 35 olyan tagtól, akik nem fizettek tagdíjat, de ez a létszám 

mára nagyrészt pótlódott. 

b. Elnökség 

A Társaság elnökségének tagjai:  

Csernátony Zoltán elnök, Stépán Gábor elnökhelyettes Kurutzné Kovács Márta 

elnökségi tag, Borbás Lajos elnökségi tag, Halász Gábor elnökségi tag, Noviczki 

Miklós elnökségi tag, Bojtár Imre elnökségi tag, Manó Sándor titkár. 

Az éves elnökségi ülések legfontosabb napirendi pontjai:  

2009.09.09. Budapest:  

i. A tagfelvétel egyszerűsítése 

ii. „Amnesztia” hirdetése az elmaradt tagdíjakkal kapcsolatban 

iii. Nyugdíjas tagdíj bevezetése 

iv. Csekkes tagdíjbefizetés megvalósítása 

2010.05.07. Pécs:  

i. Az SZMSZ értékelése  

ii. Jelöltek állítása a tisztségviselői posztokra 

iii. A közgyűlés és a tisztújítás adminisztratív kérdéseinek tisztázása 

iv. Az 5. Magyar Biomechanikai Konferencia időpontja és helyszíne 

c. Biomechanica Hungarica 

A Társaság és a DE Ortopédiai Klinika folyóirata 2008-ban indult és a konferencián 

már a negyedik szám jelent meg. 

A negyedik szám csak digitális formában jelent meg, de a többi szám papír alapon és 

az interneten ingyenes online verzióban is elérhető (www.biomechanica.hu). 

A tagdíjhátralékkal nem rendelkező tagok megjelenéskor a papír alapú számok egy 

példányát postán megkapják.  

A folyóirat kapcsán a Társaság weboldalába integrált online szerkesztőségi rendszert 

üzemeltetünk (www.biomechanica.hu) 

d. A 4. és 5. Magyar Biomechanikai Konferencia 

i. Az idei konferencia tudományos mérlege: 

 65 előadás 

 31 cikk a Biomechanica Hungarica különszámban 

 86 előzetesen regisztrált résztvevő 

ii. Az elnökség döntése értelmében az 5. Magyar Biomechanikai Konferencia 

három év múlva, 2013-ban lesz megrendezve. A helyszín még nincs eldöntve. 

e. A 2008-2010-es időszak értékelése, előretekintés 

http://www.biomechanica.hu/
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i. Az időszakot jellemző pályázati projektek az elnökséghez beérkezett adatok 

alapján 

 

ii. Felvetések az új elnök részére 

 Intézeti- és laborlátogatások, egymás munkájának megismerése, 

kooperációban végrehajtott projektek összehangolása 

 A különböző egységek pályázati tevékenységének összehangolása, 

partnerkeresés szervezése 

 A Biomechanica Hungarica technológiai és egyéb ismeretterjesztő 

jellegű szupplementumainak kidolgozása 

 

3. Az elnöki beszámoló kiegészítéseként a titkári beszámolóban az elmúlt időszak 

adminisztrációs ügyei kerültek napirendre. 

A beszámolóban érintett témák: 

a. Szervezeti és Működési Szabályzat 

Az elnökség ügyvéd bevonásával megfogalmazta az alapszabály rendelkezéseire 

alapozva a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A legfontosabb új rendelkezések az Alapszabályhoz képest: 

i. A közgyűlés összehívásának rendje, a határozatképességére vonatkozó 

előírások 

ii. Az elnök választásának szabályai (titkos szavazás, jelölőbizottság, stb.) 

iii. A titkár és az elnökségi tagok megválasztásának szabályai 

iv. Összeférhetetlenségi feltételek részletezése 

v. Az elnökségi ülések szabályozása: internetes konferenciabeszélgetés 

lehetősége, szabályai) 

vi. Tagfelvétel jelentkezési lap segítségével 

b. Pénzügyi helyzet 

i. Induló egyenleg 2008.01.01-én   222 171 Ft 

ii. Bevételek 2008-2010 
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 Tagdíj +banki kamat    495 771 Ft 

 Összesen     495 771 Ft 

iii. Kiadások 2008-2010 

 Számlavezetési díj: 1 690 Ft/hó +csekkes befizetések díja  

      45 506 Ft 

 165 db Biomechanica Hungarica:   185 190 Ft 

 Készpénzátutalási megbízások legyártása:  10 200 Ft 

 Ügyvédi költség (SZMSZ):    30 000 Ft 

 Összesen     270 896 Ft 

iv. Az egyenleg alakulása 

A számla pillanatnyi egyenlege:    447 046 Ft 

Az egyenleg alakulása 2008-tól 

 

 

c. Tagdíjbefizetések 

Állandó problémát jelent a tagdíjbefizetések elmaradása. 2009-ben az elnökség 

próbált segíteni a nagyobb elmaradások okozta alacsony befizetési hajlandóságon 

azzal, hogy elengedte az addig felhalmozódott mintegy 90 000 forintnyi hátralékot, 

valamint bevezette a nyugdíjas tagdíjat. Mindezek ellenére a befizetetlen tagdíjak 

összege mára eléri a 320 eFt-ot. 
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d. Egyéb 

i. Honlap: A 2008-2010-es ciklus alatt regisztráltuk a www.biomechanica.hu 

domaint, ahol a Társaság és a Biomechanica Hungarica honlapját 

üzemeltetjük. 

ii. Logó: A most leköszönő elnökség idején lett elfogadva a Társaság logója, 

illetve a fejléces levélpapírja. 

iii.  Hírlevél: A jelenlegi titkár 2008-as beiktatása óta 11 hírlevél lett kiküldve a 

Társaság tagjainak, amelyek később a honlapra is felkerültek. 

4. Az elnöki és a titkári beszámolót követően szavazásokra került sor. Elsőként a korábban e-

mailben minden tagnak kiküldött Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban kellett 

nyilatkoznia a tagságnak. 

A Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban nem érkezett módosító javaslat, azt a közgyűlés 

egyhangúlag elfogadta. 

5. Tisztújítás 

A Társaság tisztségviselőinek megbízatása lejárt, így az új tisztségviselőkkel kapcsolatban 

szavazást rendeztünk. A szavazás alkalmával az új elnökre, elnökhelyettesre, valamint a 

három elnökségi tagra lehetett voksot leadni. A titkárt hagyományosan a megválasztott elnök 

választotta ki. 

A szavazás az alábbi sorrend szerint folytattuk le. 

i. A jelölőbizottság felállítása és a szavazatszámláló bizottság felállítása 

ii. A jelölőbizottság felállította a jelöltek listáját. Ennek megfelelően a jelöltek 

neveit kivetítettük a szavazás idejére. 

iii. A szavazatokat urnában gyűjtöttük össze, amit a szavazatszámláló bizottság 

bontott ki és a szavazatok összesítése után a következő eredményt hirdették 

ki: 

 

iv. A szavazategyenlőség miatt újabb szavazást nem kellett elrendelni, mert Kiss 

Rita visszalépett Kurutzné Kovács Márta javára. A tisztújítás eredménye 

http://www.biomechanica.hu/
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alapján a 2013-as Magyar Biomechanikai Konferenciáig a megválasztott új 

elnökség: 

Elnök:    Borbás Lajos 

Elnökhelyettes:  Csernátony Zoltán 

Elnökségi tagok: Bojtár Imre 

   Kurutzné Kovács Márta 

   Manó Sándor 

Titkár:   Szebényi Gábor 

 

 

Debrecen, 2010. május 15. 


