
AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA

I. Általános rendelkezések

1. §
(1) Az egyesület neve: Eötvös Loránd Fizikai Társulat (a

továbbiakban: Társulat)
angolul: Roland Eötvös Physical Society, Hungary
franciául: Société de Physique Roland Eötvös,

Hongrie
németül: Roland Eötvös Physikalische Gesell-

schaft, Ungarn
oroszul: . -

,

spanyolul: Sociedad Fisica Roland Eötvös,
Hungria.

(2) A Társulat székhelye: Budapest II., Fô utca 68.
(3) A Társulat mûködési területe: Magyar Köztársaság.
(4) A Társulat hivatalos nyelve: magyar; a nemzetközi

kapcsolatok vonatkozásában: magyar és angol.
(5) A Társulat pecsétje: köriratban Eötvös Loránd Fizikai

Társulat Budapest, 1891.
(6) A Társulat jelvénye: Eötvös Loránd fejének stilizált

grafikája, körülötte köriratban Eötvös Loránd Fizikai
Társulat 1891.

(7) A Társulat elôdje az 1891-ben alapított Mathematikai
és Physikai Társulat, amely 1923-ban alapítójáról az
Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat nevet
vette fel. E társulat mûködése 1945-ben megszûnt,
fizikai részlege 1945 és 1948 között mint a Magyar
Természettudományi Társulat Fizikai Szakosztálya
mûködött. E szakosztályból alakult meg 1949-ben a
Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szö-
vetségének tagegyesületeként a Magyar Fizikusok
Egyesülete, amely 1950-ben az Eötvös Loránd Fizi-
kai Társulat nevet vette fel.

(8) A Társulat elsôsorban a fizikai és a hozzá kapcsoló-
dó tudományok területén mûködô kutatóknak,
tanároknak és a fizika alkalmazásával foglalkozók-
nak önkéntes társuláson alapuló tudományos egye-
sülete.

2. §
(1) A Társulat önálló jogi személy, amely az egyesülési

jogról szóló 1989. évi II. törvény keretei között társa-
dalmi szervezetként, továbbá a közhasznú szerveze-
tekrôl szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiak-
ban: Khtv.) keretei között közhasznú szervezetként
mûködik. A Társulat feletti törvényességi felügyele-
tet a Fôvárosi Fôügyészség látja el.

(2) A Társulat közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, politikai pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt. A Társulat sem országgyûlési,
sem megyei vagy fôvárosi önkormányzati választá-
sokon képviselôjelöltet nem állít és nem támogat. A
Társulat sem munkaadói, sem munkavállalói érdek-
képviseleti tevékenységet nem folytat.

II. A Társulat céljai, feladatai

3. §
(1) A Társulat közhasznú szervezetként a társadalom és

az egyén közös érdekeinek kielégítésére a Khtv. 26.
§ c.) pontjában megjelöltek közül az alábbi közhasz-
nú tevékenységeket végzi:
– tudományos tevékenység, kutatás (3);
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret-

terjesztés (4);
– kulturális tevékenység (5);
– a kulturális örökség megóvása (6);
– az euroatlanti integráció elôsegítése (19).

(2) A Társulat közhasznú szolgáltatásait minden érdek-
lôdô igénybe veheti, azokra a Társulat a sajtóban és
a számítógép-hálózaton hívja fel a figyelmet.

4. §
(1) A Társulat – hagyományainak megfelelôen – társa-

dalmi úton részt kíván venni a magyarországi fizikai
kutatás, a fizika minden szintû oktatása valamint a
kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása és hasz-
nosítása színvonalának és korszerûségének fejleszté-
sében. Célja, hogy a fentiekkel összefüggô elvi és
módszertani kérdésekben kifejthesse tudományos
véleményét, állásfoglalásával és a tagságában meg-
testesült szakmai erôvel hozzájáruljon az ország kul-
turális és gazdasági felemelkedéséhez.

(2) Az (1) bekezdésben, továbbá 3. § (1) bekezdésében
foglaltakkal összhangban a Társulat feladatának tekinti
különösen az alábbiakat:

a) a fizikai kutatások ápolása és fejlesztése;
b) a fizika minden szintû oktatásának fejlesztése és

segítése;
c) az általános fizikai mûveltség szintjének emelé-

se, a közvélemény tájékoztatása a fizika és a
rokon tudományok aktuális kérdéseirôl és ered-
ményeirôl;

d) a fizika alkalmazásának minden téren való elô-
mozdítása, beleértve konkrét kutatási és szerve-
zési feladatok megoldásának támogatását;

e) a fizikai tudományt és annak oktatását érintô elvi
és szervezési kérdések felvetése és megvitatása,
szükség szerint a gyakorlat kritikai elemzése,
vélemények, javaslatok, elôterjesztések kidolgo-
zása;

f) a fizikus és a fizikatanári hivatás és munka társa-
dalmi megbecsülésének elômozdítása;

g) a fizikához kapcsolódó interdiszciplináris tudo-
mányágak fejlôdésének elôsegítése;

h) a csillagászati kutatás és oktatás segítése és fej-
lesztése;

i) a tehetséggondozás színvonalának emelése;
j) tájékoztatás a fizikus és fizikatanári közélet aktu-

ális eseményeirôl;
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k) a magyarországi fizika nemzetközi kapcsolatai-
nak ápolása, a külföldi kollegákkal való kölcsö-
nös kapcsolattartás és együttmûködés elôsegí-
tése;

l) a fiatal szakemberek szakmai orientációjának
elôsegítése;

m) részvétel tagjai munkáján keresztül konkrét kuta-
tási, oktatási és kulturális–közmûvelôdési felada-
tok végrehajtásában a fizika területén;

n) a magyarországi fizika elôremutató hagyománya-
inak, kiemelkedô egyéniségei emlékének ápolá-
sa, a hazai fizikai kutatások tárgyi emlékei meg-
ôrzésének szorgalmazása.

III. A Társulat tevékenysége

5. §
A jelen Alapszabály II. fejezetében meghatározott célok
elérése érdekében a Társulat

a) bevonja társadalmi munkájába mindazokat a
szakembereket, akik felkészültségüknél fogva a
Társulat feladatainak ellátását elô tudják mozdí-
tani, és akik önkéntes jelentkezéssel e feladatok
megoldását elô kívánják segíteni;

b) a tudományos és oktatási kérdések megvitatásá-
ra, a kutatási eredmények és alkalmazásaik is-
mertetésére tudományos elôadóüléseket, szak-
mai továbbképzô tanfolyamokat, ankétokat,
nemzeti és nemzetközi konferenciákat valamint
egyéb rendezvényeket szervez;

c) szakértôi munkát végez és végeztet, véleményt
nyilvánít és javaslatot dolgoz ki a fizikával, illetve
annak oktatásával és a rokon területekkel kap-
csolatos országos érdekû, általános jelentôségû
és idôszerû kérdésekben;

d) tevékenységi területén kapcsolatot tart az illeté-
kes állami és társadalmi szervekkel és szerveze-
tekkel, különösen a MTESZ-ben tömörült társ-
egyesületekkel, kutatási és felsôoktatási intézmé-
nyekkel, továbbá ipari és más érdekelt vállala-
tokkal és egyéb intézményekkel;

e) közvetlen kapcsolatot létesít és együttmûködik
más országok testvéregyesületeivel, azokkal a
maga egészében vagy csoportjai útján együttmû-
ködési egyezményeket köthet;

f) egészében vagy szakcsoportjai révén tagja lehet
nemzetközi tudományos szervezeteknek;

g) külföldi szakmai tanulmányutakat szervez, viszo-
nosság alapján lehetôvé teszi a szakemberek
részvételét a külföldi társegyesületek rendezvé-
nyein. E lehetôségekre a szakmai sajtóban és a
számítógép-hálózaton keresztül hívja fel az ér-
deklôdôk figyelmét;

h) folyóiratokat és egyéb kiadványokat, továbbá
más fizikai tárgyú mûveket ad ki, közremûködik
hasonló kiadványok gondozásában; tájékoztató
és ismeretterjesztô kiadványokat ad ki és terjeszt
a rendelkezésére álló eszközökkel;

i) tervszerûen részt vesz a fiatal tehetségek felkuta-
tásában, támogatásában és a tehetséggondozás-
ban, ennek érdekében ifjúsági fizikai köröket
szervez és mûködtet, felkészíti a magyar csapatot
a Nemzetközi Fizikai Diákolimpiára, és évente
megrendezi a Társulat országos és regionális
jellegû fizikaversenyeit; a versenyeket megren-
dezésük elôtt legalább egy hónappal – azok jel-
legétôl függôen – a helyi, az országos vagy a
szakmai sajtóban, valamint a számítógép-hálóza-
ton meghirdeti;

j) célkitûzéseinek és feladatainak megoldása érde-
kében pályázatokat hirdet; javaslatokat tesz álla-
mi és társadalmi kitüntetések és díjak adományo-
zására;

k) saját alapítású érmeket és díjakat adományoz; a
megpályázható, illetve javasolható díjakat a pá-
lyázat, illetve a javaslattétel határideje elôtt leg-
alább 45 nappal meghirdeti;

l) kész arra, hogy fogadója és kezelôje legyen a
Társulat tevékenységét az alapító által megjelölt
célokkal összhangban elômozdító alapítványnak;

m) közhasznú céljai elômozdítása érdekében, azok
megvalósítását nem veszélyeztetve vállalkozási
tevékenységet folytat.

6. §
A Társulat az alábbi érmeket és díjakat adományozhatja:

a) az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érme;
b) „A fizikai gondolkodás terjesztéséért” elnevezésû

érem;
c) Eötvös Plakett elnevezésû emléktárgy;
d) kimagasló tudományos kutatási eredmények

vagy azok sikeres alkalmazásai elismerésére ala-
pított, a Küldöttközgyûlés külön határozatában
felsorolt társulati díjak;

e) oktatási, közmûvelôdési, tömegtájékoztatási és
ismeretterjesztési, tudománypolitikai területeken
végzett eredményes tevékenység elismerésére
alapított, a Küldöttközgyûlés külön határozatá-
ban felsorolt társulati díjak;

f) a Társulat központi szervezésû fizikaversenyei-
nek díjai.

IV. A Társulat tagjai

7. §
(1) A Társulat rendes tag ja lehet minden természetes és

jogi személy, aki a Társulat Alapszabályát magára
nézve kötelezônek ismeri el, közre kíván mûködni
az abban foglalt célok valóra váltásában, és kéri a
Társulat tagjai sorába történô felvételét. A felvételi
kérelemben meg kell jelölni egy szakcsoportot és
egy területi csoportot, amelyekben a tag a Küldött-
közgyûlés küldötteinek megválasztásával kapcsola-
tos szavazati jogával élni kíván. A felvételi kérelem-
rôl való döntés a Társulat Elnökségének hatásköré-
be tartozik.
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(2) Tiszteletbeli tagot a Küldöttközgyûlés választ az
Elnökség elôterjesztésére azok közül a külföldön
élô neves kutatók és tanárok közül, akik a ma-
gyarországi fizika és nemzetközi kapcsolatai fejlô-
dését jelentôsen elôsegítették. A megválasztott
tiszteletbeli tag a Társulat valamelyik rendezvé-
nyén székfoglaló elôadást tart, ekkor veszi át a
tiszteletbeli tagságról szóló oklevelet, és tisztelet-
beli tagsága ekkor válik hatályossá. A tiszteletbeli
tagok száma a negyvenet nem haladhatja meg, eb-
be a létszámba a hetven éves kor felettiek nem
számítanak be.

(3) Pártoló tagként veszi nyilvántartásba a Társulat azo-
kat a természetes és jogi személyeket, akik a Társu-
lat tevékenységében közvetlenül nem kívánnak
részt venni, de közcélú tevékenységét legalább
három évre terjedô kötelezettségvállalás alapján
anyagi eszközökkel támogatni kívánják.

8. §
(1) A Társulat valamennyi tagjának kötelessége a Tár-

sulat Alapszabályában foglaltak betartása, a Tár-
sulat célkitûzéseinek valóra váltásában való közre-
mûködés.

(2) A Társulat rendes tagjai tagdíjfizetésre kötelezettek,
a tagdíj összegét a Társulat Elnöksége évente hatá-
rozza meg. A jogi személyiséggel rendelkezô tagok
évi tagdíjának összegét egyedi megállapodás alapján
kell megállapítani. A tiszteletbeli tag tagsági díjat
nem fizet.

(3) Kedvezményes tagdíjat – melynek mértékét a Társu-
lat Elnöksége határozza meg – fizetnek
a) a nyugdíjasok;
b) a középiskolások;
c) az egyetemi és fôiskolai, és szervezett doktori

képzésben résztvevô hallgatók az elsô felsôfokú
képesítésük megszerzését, illetve a doktori kép-
zés lezárását követô naptári év végéig.

d) az általános- és középiskolai tanárok.
(4) A kedvezményes tagdíjat fizetô általános- és közép-

iskolai tanárok tagdíjukon felül tagdíj-kiegészítést is
fizetnek. A tagdíj-kiegészítés mértékét a Társulat
Elnöksége határozza meg. A kedvezményes tagdíj és
a tagdíj-kiegészítés együttes összege nem haladhatja
meg a rendes tagok kedvezmény nélküli tagdíjának
mértékét.

9. §
(1) A Társulat rendes tagjai

– szavazati jogukkal küldötteik útján élve jogosul-
tak részt venni a Küldöttközgyûlés döntéseinek
meghozatalában és a Társulat tisztségviselôinek
megválasztásában;

– a Társulat tisztségeire – az összeférhetetlenségre
vonatkozó szabályok figyelembevételével – elô-
zetes beleegyezésükkel megválaszthatók;

– a Társulat valamennyi testületéhez és szervéhez
(ide értve a Küldöttközgyûlést is) javaslattal, írá-
sos véleménnyel, kérelemmel stb. fordulhatnak;

– részt vehetnek a Társulat rendezvényein, a testü-
leti szervek nyílt ülésein felszólalhatnak;

– a Társulat cél szerinti juttatásainak igénybevétele
során jogosultak a Társulat tagjai számára megál-
lapított kedvezmények igénybevételére.

(2) A Társulat tiszteletbeli és pártoló tagjai a rendes
tagok jogaival azonos jogokkal rendelkeznek azzal
az eltéréssel, hogy a Társulat határozatainak megho-
zatalában – ide értve a tisztségviselôk és küldöttek
megválasztását is – szavazati joggal nem rendelkez-
nek és a Társulat tisztségeire nem választhatók meg.

10. §
(1) A társulati tagság megszûnik

a) a tag törlése,
b) a tag kilépése,
c) a tag halála,
d) a tagok sorából való kizárás esetén.

(2) A Társulatból való kilépés szándékát a tagnak írás-
ban kell közölnie a Társulat Elnökségével.

(3) Törlendô az Elnökség utasítása alapján az a tag, aki
két éves tagdíjhátralékát nem rendezi. A hátralék
további egy éven belül történô rendezése esetén az
így törölt tag tagságát az Elnökség jogfolytonosan
helyreállíthatja.

(4) Az Elnökség kizárhatja a Társulat tagjai közül azt,
– aki a Társulat Alapszabályát megsérti;
– akinek a ténykedése ellentétes a Társulat célkitû-

zéseivel:
– aki olyan magatartást tanúsít, ami ôt a tagságra

méltatlanná teszi.
Az Elnökség kizáró határozata ellen a kizárt tag a
Társulat Küldöttközgyûléséhez fordulhat.

V. A Társulat szervezete

11. §
(1) A Szakcsoportok a Társulatnak célkitûzései és fel-

adatai hatékony és szakszerû ellátása érdekében
szervezett, a fizika adott részterületén tevékenykedô
társulati tagokat tömörítô, belsô szakmai szervezetei.
A Társulat szakcsoportjainak felsorolását a Küldött-
közgyûlés külön határozata tartalmazza. Új szakcso-
port alakítását, illetve meglevô megszüntetését az
Elnökség elôterjesztése alapján a Küldöttközgyûlés
hagyja jóvá. A szakcsoport tagja lehet a Társulat
minden tagja, aki a szakcsoport munkájában részt
kíván venni és kéri a szakcsoport tagjaként való
nyilvántartását. A szakcsoport legkisebb létszáma 10
fô lehet.

(2) A szakcsoportok a Társulat tagjai mellett az adott
tudományterület iránt érdeklôdô más szakembere-
ket is bevonhatnak munkájukba, akik azonban tár-
sulati tisztséget nem viselhetnek, a társulati tisztség-
viselôk megválasztásában szavazati joggal nem ren-
delkeznek, és számuk nem számít be a szakcsoport-
nak a Küldöttközgyûlésre delegálható küldöttei szá-
mát meghatározó létszámába.
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(3) A szakcsoport taggyûlése négyévi idôtartamra veze-
tôséget, továbbá elnököt és titkárt választ, akik a
szakcsoport képviseletére jogosultak. A szakcsoport
elnöke és titkára ugyanarra funkcióra a közvetlenül
következô négy éves ciklusra nem választható meg.
A szakcsoport taggyûlése a szakcsoport mûködésé-
nek részletes szabályozása érdekében Szervezeti és
Mûködési Szabályzatot alkothat, amelynek rendel-
kezései azonban nem lehetnek ellentétesek a Társu-
lat Alapszabályában és ügyrendjében foglaltakkal. A
szakcsoport Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a
Társulat Elnöksége fogadja el.

(4) Amennyiben a szakcsoport a vezetôség megbízásá-
nak lejártát követô 6 hónapon belül a tisztújítást
nem végzi el, az Elnökség írásbeli figyelmeztetést
küld. Ha a tisztújítás az ezt követô 3 hónapon belül
sem történik meg, akkor az Elnökség a soron követ-
kezô Közgyûlésen a Szakcsoport megszüntetésére
tesz elôterjesztést.

(5) A rokon vagy kapcsolódó területeken mûködô szak-
csoportok munkájuk koordinálása érdekében szük-
ség szerint egyeztetik programjaikat, különös tekin-
tettel önálló vagy közös rendezvényeikre. A rokon
területû szakcsoportok a közös tevékenység keretei-
nek biztosítására állandó jellegû divíziókat alkothat-
nak. A Szakcsoportoknak a szakmai munka meg-
könnyítésére jogukban áll munkacsoportokat létre-
hozni. A munkacsoportok létrehozását a Szakcso-
port SzMSz-ében kell szabályozni.

(6) A szakcsoportok önálló jogi személyiséggel nem
rendelkeznek, önálló gazdálkodást nem folytatnak.
Mûködési költségeik fedezetérôl a Társulat az éves
költségvetési tervek alapján központilag gondos-
kodik.

(7) A Társulatnak a 8. § (3) bek. b) és c) pontjai által
meghatározott tagjait tömörítô Ifjúsági Csoportja
állandó munkacsoport jelleggel mûködik.

12. §
(1) A Társulat Területi Csoport jai a Társulat – tagjainak

lakó-, illetve munkahelyük szerint szervezett – regi-
onális (megyei, városi) szervezeti egységei. A terü-
leti csoportok felsorolását a Küldöttközgyûlés külön
határozata tartalmazza. A területi csoport legkisebb
létszáma 10 fô lehet. Új területi csoport alakítását,
illetve meglevô megszüntetését az Elnökség javasla-
tára a Küldöttközgyûlés hagyja jóvá.

(2) A területi csoportok önállóan rendezhetnek konfe-
renciákat, elôadásokat, vitaüléseket, versenyeket,
kiállításokat és ülésszakokat, foglalkoznak a fizikai
kutatásokat, az oktatást és ismeretterjesztést érintô
kérdésekkel. Együttmûködnek a MTESZ-ben tömö-
rült társegyesületek hasonló területi csoportjaival.

(3) A területi csoportok önálló jogi személyiséggel nem
rendelkeznek, mûködésük részletes szabályaival
kapcsolatban a 11. § (3)–(5) bekezdéseiben foglalta-
kat kell értelemszerûen alkalmazni. Területi csoport
elnöke és titkára egymást követô ciklusokra megkö-
tés nélkül újra választható.

VI. A Társulat vezetô és felügyeleti szervei

13. §
(1) A Társulat legfôbb szerve a Küldöttközgyûlés,

amely jogosult dönteni bármely, a Társulatot érintô
kérdésben.

(2) A Társulat évente rendes Küldöttközgyûlést tart,
minden második év Küldöttközgyûlése tisztújító. Az
Elnökség indokolt esetben jogosult rendkívüli Kül-
döttközgyûlés összehívására, továbbá köteles 60
napon belül rendkívüli Küldöttközgyûlést összehív-
ni, ha azt a Társulat tagjainak legalább egyharmad
részét képviselô szakcsoportok és/vagy területi cso-
portok a cél megjelölésével, valamint az ezzel kap-
csolatos elôterjesztések és határozati javaslatok be-
nyújtásával kérik.

(3) A Küldöttközgyûlés küldötteit a Társulat szakcso-
portjai és területi csoportjai választják meg minden
tisztújító Küldöttközgyûlést megelôzôen. A szakcso-
portok és területi csoportok a 7. § (1) bekezdése
szerint értelmezett elsô 10 szavazati jogú tagjuk után
egy, majd minden további 20 szavazati jogú tagjuk
után egy-egy küldöttet választanak. Az egyes szak-
csoportokat és területi csoportokat az általuk vá-
lasztható küldöttek számáról a Társulat tagnyilván-
tartása alapján a Társulat titkársága a Küldöttközgyû-
lés elôtt legalább 60 nappal értesíti. A küldöttek
megbízatása a következô tisztújító Küldöttközgyûlé-
sig szól. A feladatuk ellátásában akadályoztatott kül-
döttek helyett, vagy ha egy szakcsoport vagy területi
csoport létszámának növekedése ezt indokolttá te-
szi, az érintett szakcsoport vagy területi csoport idô-
közben is új küldötte(ke)t választhat.

(4) A Küldöttközgyûlés helyét és idejét, valamint a java-
solt tárgysorozatot az Elnökség állapítja meg, és azt
a fôtitkár legalább 30 nappal a kitûzött idôpont elôtt
írásban közli a küldöttekkel és a meghívottakkal.
Ugyancsak a fôtitkár gondoskodik a Küldöttközgyû-
lés kiírásának közzétételérôl a Társulat információs
fórumain.

(5) A Társulat tagjain kívül a Társulat bármely szakcso-
portja vagy területi csoportja is jogosult a Küldött-
közgyûléshez – a Küldöttközgyûlés idôpontja elôtt
legalább 20 nappal írásban benyújtandó – javaslattal
vagy kérelemmel fordulni.

(6) A Küldöttközgyûlés ülése mindenki számára nyilvá-
nos, azon a társulat valamennyi tagja felszólalhat. A
küldöttek egyharmadának indítványára a Küldöttköz-
gyûlés elnöke zárt ülést rendelhet el, amelyen csak a
Küldöttközgyûlés küldöttei, valamint az Elnökség és
a Felügyelô Bizottság tagjai vehetnek részt.

(7) A Küldöttközgyûlésen szavazati joggal a megválasz-
tott küldöttek rendelkeznek.

(8) A Küldöttközgyûlés határozatképes, ha a jelenlévôk
száma a szavazásra jogosultak 50%-át meghaladja.
Ha a szabályszerûen összehívott Küldöttközgyûlés
nem határozatképes, 40 napon belüli idôpontra,
azonos tárgysorozattal új Küldöttközgyûlést kell
összehívni, amely az eredeti napirend szerinti kérdé-
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sekben a megjelent szavazásra jogosultak létszámára
tekintet nélkül határozatképes.

(9) A Küldöttközgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) a Társulat vezetô tisztségviselôinek, valamint a

Fizikai Szemle fôszerkesztôjének felmentése,
illetve megválasztása;

b) a Társulat beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének, valamint a Társulat munkatervének
és költségvetésének jóváhagyása, az Elnökség
évi beszámolójának és a Felügyelô Bizottság
jelentésének elfogadása;

c) a Társulat Alapszabályának elfogadása és módo-
sítása;

d) a Társulat nemzetközi kapcsolatainak elvi szintû
szabályozása;

e) a Társulat tiszteletbeli tagjainak megválasztása;
f) tiszteletbeli elnök(ök) választása;
g) társulati érmek és díjak alapítása, az Eötvös Lo-

ránd Fizikai Társulat Érmének odaítélése;
h) öttagú jelölôbizottság választása a tisztújító Kül-

döttközgyûlést egy évvel megelôzô Küldöttköz-
gyûlésen;

i) döntés a Társulat hazai vagy nemzetközi szerve-
zetekbe tagként való belépésérôl, illetve ezekbôl
való kilépésrôl;

j) döntés a Társulat más társadalmi szervezettel tör-
ténô egyesülésérôl, illetve a Társulat feloszlásáról;

k) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket
jogszabály vagy az Alapszabály a Küldöttköz-
gyûlés mint a Társulat legfôbb szerve hatáskö-
rébe utal.

(10) A Küldöttközgyûlés ülését a Társulat elnöke, aka-
dályoztatása esetén az erre felkért alelnök vezeti.
A Küldöttközgyûlés elôkészítésének és mûködésé-
nek részletes szabályait a Társulat Ügyrendje tar-
talmazza.

(11) A Küldöttközgyûlés határozatait általában nyílt sza-
vazással, egyszerû szótöbbséggel hozza meg, azo-
nos kérdésben kialakult kétszeri szavazategyenlôség
esetén a Küldöttközgyûlés levezetô elnökének sza-
vazata dönt. Titkos szavazással választja meg a Kül-
döttközgyûlés – funkció szerint külön-külön – a
Társulat vezetô tisztségviselôit. Titkos szavazásnál
elôadódó szavazategyenlôség esetén addig kell is-
mételni a szavazást, amíg döntés nem születik. Mi-
nôsített, kétharmadot meghaladó többség szükséges
a (9) bek. i) és j) pontjai alá tartozó döntés érvényes-
ségéhez.

A Küldöttközgyûlés határozathozatalában nem
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685 § b) pont), élettársa (a továb-
biakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelôsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elônyben részesül, illetve a meg-

kötendô jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minôsül elônynek a Társulat mint közhasznú
szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehetô nem pénz-
beli szolgáltatás, illetve a Társulat mint társadal-

mi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítô okiratnak megfelelô cél
szerinti juttatás.

(12) A Küldöttközgyûlésrôl jegyzôkönyvet kell vezetni,
amelyet a Küldöttközgyûlés elnöke, a jegyzôkönyv-
vezetô, valamint a jelenlévô küldöttek közül erre
felkért két hitelesítô ír alá. A jegyzôkönyvnek tartal-
maznia kell
– a Küldöttközgyûlés elfogadott napirendjét;
– a jelenlévô szavazásra jogosultak számát, vala-

mint a jelenlévôk teljes számát;
– az elhangzott elôterjesztések és felszólalások

kivonatos szövegét;
– a Küldöttközgyûlés határozatainak teljes szöve-

gét, a döntések személyi és idôbeli hatályát,
– az egyes döntésekkel kapcsolatban lefolytatott

szavazás során a támogatók és ellenzôk, vala-
mint a szavazástól tartózkodók számát;

– a Küldöttközgyûlés lefolytatásával kapcsolatos
egyéb érdemi információkat (például zárt ülés
elrendelése és annak idôtartama stb.).

(13) A Küldöttközgyûlés jegyzôkönyvét és határozatait a
Társulat irattárában – hozzáférésre és betekintésre
alkalmas módon – kell elhelyezni. A Küldöttközgyû-
lés kivonatos jegyzôkönyvét és határozatainak teljes
szövegét a Fizikai Szemlében meg kell jelentetni,
továbbá a Társulat hálózati információs rendszerén
is hozzáférhetôvé kell tenni.

14. §
(1) A Társulat végrehajtó és képviseleti szerve az Elnök-

ség, amely két Küldöttközgyûlés között – a Küldött-
közgyûlés határozatainak és az Alapszabályban fog-
laltaknak megfelelôen – irányítja a Társulat tevé-
kenységét.

(2) Az Elnökség – kivéve a 27. § (3) bek. szerinti átme-
neti idôszakot – 10 tagból áll, tagjai
a) a Társulat elnöke és három alelnöke;
b) a megválasztott, illetve leköszönô elnök a 17. §

(1) bekezdésben foglaltak szerint;
c) a Társulat fôtitkára és négy fôtitkárhelyettese.

(3) Az Elnökség szükség szerint, de – a júniustól au-
gusztusig terjedô idôszak kivételével – legalább ha-
vonta egy alkalommal ülésezik. Az Elnökség ülését
15 nappal az ülést megelôzôen a Társulat fôtitkára
hívja össze a napirend közlésével, az Elnökség ülé-
seit a Társulat fôtitkára vezeti. Az Elnökség ülései
nyilvánosak, de a személyi kérdéseket érintô napi-
rendi pontok vonatkozásában, továbbá a jelenlévôk
egyharmadának az indítványára az ülés elnöke zárt
ülést rendelhet el. Az ülés határozatképes, ha azon
az Elnökség legalább hat tagja jelen van. Az ülés
határozatait általában nyílt szavazással és egyszerû
szótöbbséggel hozza, azonos kérdésben kialakult
kétszeri szavazategyenlôség esetén az ülés levezetô
elnökének a szavazata dönt. Személyi kérdésekben
az ülés elnöke titkos szavazást rendelhet el. Titkos
szavazásnál elôadódó szavazategyenlôség esetén
addig kell ismételni a szavazást, amíg döntés nem
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születik. Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal
részt vesz a Felügyelô Bizottság elnöke.

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátar-
tozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiak-
ban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelôsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elônyben részesül, illetve a meg-

kötendô jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minôsül elônynek a Társulat mint közhasznú
szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehetô nem pénz-
beli szolgáltatás, illetve a Társulat mint társadal-
mi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítô okiratnak megfelelô cél
szerinti juttatás.

(4) Az Elnökség üléseirôl jegyzôkönyvet kell vezetni,
amelyet a fôtitkár és a jegyzôkönyvvezetô ír alá. A
jegyzôkönyvnek tartalmaznia kell
– az ülés napirendjét, az elhangzott elôterjesztések

és hozzászólások fô tartalmi elemeit;
– az Elnökség döntéseit, azok személyi és idôbeli

hatályát;
– a szavazás(ok) eredményét, nyílt szavazásnál az

adott elôterjesztést támogatók és ellenzôk, vala-
mint a szavazás során tartózkodók személyét.

(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik és feladata
– a Küldöttközgyûlés elé terjesztendô beszámolók

és javaslatok kidolgozása, a Küldöttközgyûlés
elôkészítése;

– az éves költségvetés meghatározása és a Küldött-
közgyûlés elé terjesztése;

– a Küldöttközgyûlés határozatainak végrehajtása,
a Társulat folyamatos mûködésének biztosítása;

– a Társulat testületi képviselete;
– a Társulatot érintô meghívás esetén felhatalma-

zás adása a Társulat nevében történô reprezenta-
tív megjelenésre;

– a vezetô tisztségviselôk közötti munkamegosztás
kialakítása:

– adott feladatot ellátó alkalmi vagy állandó mun-
kabizottságok létrehozása;

– a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Bi-
zottsága két fizikus tagjának, valamint a lap
Fizika Rovata szerkesztôjének a Társulat tisztújí-
tását követôen 4 év idôtartamra történô megvá-
lasztása;

– a Társulat alkalmazotti létszámának megállapí-
tása;

– döntés a nemzetközi kapcsolatok kérdéseiben,
ha ezek a Küldöttközgyûlés által elfogadott elvi
alapokon folytathatók:

– a tagsági díjak évi összegének meghatározása;
– döntés – a fôtitkár egyetértésével – a Társulat

alkalmi kiadványainak megjelentetésérôl;
– a szakcsoportok és területi csoportok munkájá-

nak segítése és folyamatos figyelemmel kíséré-
se, Szervezeti és Mûködési Szabályzatuk jóvá-
hagyása;

– a társulati díjak és jutalmak összegének évenkén-
ti meghatározása;

– a tagfelvételi kérelmek elbírálása, döntés a tagok
törlésérôl vagy a tag kizárásáról;

– a Társulat ügyrendjének elfogadása.

15. §
A Társulat tisztségviselôinek konzultációs fóruma az El-
nökségnek a Társulat szakcsoportjai és területi csoportjai
valamint a tisztségviselôinek, a Fizikai Szemle fôszerkesz-
tôjének, a Felügyelô Bizottság tagjainak és a Társulat tisz-
teletbeli elnökeinek, továbbá a Társulat elôzô fôtitkárá-
nak meghívásával kibôvített ülése, amely azonban dönté-
si jogkörrel nincs felruházva.

16. §
(1) A Társulat ellenôrzô testületi szerve a Felügyelô Bi-

zottság, amelynek hatáskörét a Khtv. 11. §-a határoz-
za meg.

(2) A Küldöttközgyûlés által megválasztott Felügyelô
Bizottság öt tagból áll, elnökét tagjai sorából maga
választja. A Felügyelô Bizottság saját ügyrendjét és
eljárási módját maga határozza meg. Mûködésére
nézve az Elnökség számára megállapított általános
mûködési szabályok értelemszerûen alkalmazandók.

VII. A Társulat tisztségviselôi és feladatkörük

17. §
(1) A Társulatnak a Küldöttközgyûlés által kétévi idôtar-

tamra, ugyanarra a funkcióra további két évvel meg-
hosszabbíthatóan választott vezetô tisztségviselôi
a) a Társulat elnöke;
b) elnöki megbízásának lejártát követôen a követ-

kezô elnökválasztó Küldöttközgyûlésig a lekö-
szönô elnök;

c) megválasztását követôen a hivatalba lépéséig a
megválasztott elnök;

d) a Társulat három alelnöke;
e) a Társulat fôtitkára;
f) a Társulat négy fôtitkárhelyettese;
g) a Felügyelô Bizottság öt tagja.

(2) A Társulat további tisztségviselôi a szakcsoportok és
a területi csoportok elnökei és titkárai.

(3) A választott tisztségviselôk jelölésénél és megválasz-
tásánál a Khtv. 8. és 9. §-aiban foglalt összeférhetet-
lenségi szabályokat figyelembe kell venni, azoktól
érvényesen eltérni nem lehet.

(4) Az elnököt, illetve a többi vezetô tisztségviselôt vál-
takozva, egymást követô naptári években tartott
Küldöttközgyûlés választja meg. Az elnök megbízása
nem hosszabbítható meg.

(5) Amennyiben vezetô tisztségviselôt választanak el-
nöknek, ugyanazon a Küldöttközgyûlésen meg kell
választani az új tisztségviselôt is. Az idôközben vá-
lasztott vezetô tisztségviselô ilyen módon lerövidült
elsô ciklusa az (1) bek. szerinti újraválasztás szem-
pontjából teljes ciklusnak számít.
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18. §
(1) A Társulat elnöke

– vezeti a Küldöttközgyûlés ülését:
– önállóan képviseli a Társulatot;
– ellenôrzi a vezetô szervek összehívásában és

munkájában az Alapszabály elôírásainak megtar-
tását, továbbá a vezetô szervek határozatainak
végrehajtását;

– vezeti az elnökség üléseit.
(2) A Társulat alelnökei

– az elnököt akadályoztatása esetén helyettesítik;
– az Elnökség által kialakított munkamegosztás

szerint meghatározott részterületen figyelem-
mel kísérik és koordinálják a Társulat tevé-
kenységét.

19. §
(1) A Társulat fôtitkára

– elôkészíti és összehívja az Elnökség üléseit;
– a Társulat vezetô szerveinek ülései között, azok

határozatainak megfelelôen, folyamatosan intézi
a Társulat ügyeit:

– az Elnökség közremûködésével elôkészíti a Tár-
sulat Küldöttközgyûlését, gondoskodik a határo-
zatok végrehajtásáról;

– felügyeli a Társulat titkárságának tevékenységét,
a tudományos titkárral és az ügyvezetô titkárral,
valamint a Titkárság beosztott munkatársaival
szemben a munkáltatói jogkört gyakorolja;

– a Társulatot önállóan képviseli;
– banki utalványozásra bármelyik elnökségi taggal

vagy az ügyvezetô titkárral együtt jogosult.
– a Társulat gazdálkodására érvényes szabályok

szerint vesz részt az éves költségvetés tervezésé-
ben, minden év február 28-ig az Elnökség elé
terjeszti a Társulat gazdálkodási tervét és költség-
vetését, továbbá legkésôbb a tárgyévet követô
május 30-ig a Társulat gazdálkodásáról szóló
beszámolót;

– általánosságban is felelôs a Társulat beszámolói-
nak és közhasznúsági jelentésének elkészítéséért
és a Küldöttközgyûlés elé terjesztéséért;

– felelôs a Társulatnak a Küldöttközgyûlés által
jóváhagyott költségvetése elôirányzatainak ren-
deltetésszerû és a pénzügyi elôírásoknak megfe-
lelô felhasználásáért;

– felelôs személyként gondoskodik a Társulat mû-
ködési módjával, beszámolóival, szolgáltatásai
igénybevételének módjával kapcsolatos közlések
nyilvánosságra hozataláról, a testületi szervek
határozatainak az érintettekkel írásban, igazolha-
tó módon való közlésérôl.

(2) A fôtitkárnak a Társulatra vonatkozó jogszabályok-
ban szabályozott módon a Társulat vezetô szervei,
valamint a felügyeletre és ellenôrzésre jogosult álla-
mi szervek elôtt viselt felelôssége a Küldöttközgyû-
lés által megválasztott új fôtitkárral végrehajtott
munkakör átadást–átvételt lezáró jegyzôkönyv alá-
írásával szûnik meg.

(3) A fôtitkárhelyettesek hatáskörét a fôtitkár javaslatára
az Elnökség állapítja meg. A fôtitkárt távolléte vagy
akadályoztatása esetén – megbízása alapján – a fôtit-
kárhelyettesek egyike helyettesíti.

20. §
A Fizikai Szemle fôszerkesztôje

– közremûködik a Társulat publikációs politikájá-
nak formálásában;

– irányítja a szerkesztôbizottság munkáját, érvény-
re juttatva a Társulat publikációs politikáját;

– rendszeresen tájékoztatja a Társulat elnökségét a
lap szerkesztésével és terjesztésével kapcsolatos
kérdésekrôl.

VIII. A Társulat titkársága és mûködése,
az iratkezelés szabályai

21. §
(1) A Társulat Titkársága a tudományos titkárból, az

ügyvezetô titkárból és a beosztott munkatársakból
áll. A munkaviszonyukkal kapcsolatos kérdésekben
a Munka Törvénykönyvérôl szóló 1992. évi XXII.
törvény mindenkor hatályos szövegének elôírásai
alkalmazandók.

(2) A tudományos titkár és az ügyvezetô titkár valamint
a munkatársak munkaköri kötelességeit, a hatályos
rendelkezésekben szabályozott anyagi felelôsségü-
ket, a Társulat ügyviteli rendjének keretében gyako-
rolható jogaikat munkaköri leírásuk tartalmazza.
Velük szemben a munkáltatói jogokat a Társulat
fôtitkára gyakorolja, munkaköri leírásukat a fôtitkár
az Elnökséggel egyetértésben határozza meg.

(3) A beosztott munkatársak munkáját felelôs személy-
ként az ügyvezetô titkár irányítja. A beosztott munka-
társak kötelességeit munkaszerzôdésük és munkaköri
leírásuk tartalmazza, munkaköri leírásukat az ügyve-
zetô titkár javaslata alapján a fôtitkár határozza meg.

(4) A Titkárság általános feladata
– a Társulat mûködésével, ügyvitelével, iratkezelé-

sével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
ellátása;

– a Társulat vezetô szervei döntéseinek összegyûj-
tése az irattári rendszeren belül elkülönített Hatá-
rozatok Tárában;

– a Társulat beszámolóinak, vezetô szervei határo-
zatainak valamint a Társulat mûködésével kap-
csolatos iratoknak a nyilvánosság számára hoz-
záférhetôvé tétele a Khtv. és a jelen Alapszabály
elôírásainak megfelelôen.

22. §
A Társulat mûködésével kapcsolatban keletkezett iratokat
azok jellegétôl függôen a Titkárság vagy – funkciójából
adódóan – az irat készítôje ôrzi meg és gondoskodik ik-
tatásukról. A funkcióból adódóan megôrzött iratokat a
funkció megszûnése esetén a Titkárságnak, személycsere
esetén az utódnak kell átadni további megôrzésre.
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IX. A Társulat kiadványai

23. §
(1) A Fizikai Szemle – mint az 1891-ben alapított Mathe-

matikai és Physikai Lapok jogutódja – a Társulat ha-
vonként megjelenô hivatalos folyóirata. A Fizikai
Szemlét a Társulat a Magyar Tudományos Akadémia
Fizikai Tudományok Osztályának, a Magyar Biofizi-
kai Társaságnak, az Oktatási Minisztériumnak és a
Magyar Fizikus Hallgatók Egyesületének támogatá-
sával adja ki. A fôszerkesztôt a Küldöttközgyûlés
választja meg. A Magyar Tudományos Akadémia
Fizikai Tudományok Osztálya két tagot jogosult de-
legálni a szerkesztôbizottságba. A szerkesztôbizott-
ság többi tagját, illetve a szerkesztôket a fôszerkesz-
tô elôterjesztése alapján az Elnökség bízza meg.

(2) A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok a Bo-
lyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat közös folyóirata.

(3) A FIZINFO/ELFT Híradó a Társulat számítógép-háló-
zati levelezési listája. A Társulat hálózati információs
rendszere magában foglalja továbbá a központi, szak-
csoporti és területi csoporti honlapokat is. A hálózati
információs rendszer fejlesztési elveit az Internet Ko-
ordinációs Munkacsoport alakítja ki, amelynek tagjait
a szakcsoportok és területi csoportok javaslata alap-
ján, elnökét a Társulat Elnökségének elôzetes jóváha-
gyásával a fôtitkár bízza meg. A rendszert társulati
információkkal a tudományos titkár látja el.

(4) A Társulat egyéb, alkalmi vagy idôszakos kiadványai
megjelentetésérôl az Elnökség dönt, a döntéssel
kapcsolatban a fôtitkárt egyetértési jog illeti meg.

X. Határozatok és nyilvánosság

24. §
(1) A Társulat Küldöttközgyûlésének és Elnökségének

mint a Társulat vezetô testületi szerveinek döntéseit
a Titkárság gyûjti össze a Határozatok Tárában. Itt
kell nyilvántartani
– a döntések tartalmát;
– a döntés meghozatalának idôpontját, személyi és

idôbeli hatályát;
– a döntés meghozatala során a támogatók és el-

lenzôk, valamint a tartózkodók számarányát, nyílt
szavazás esetén személyük megnevezését.

(2) A testületi szervek döntéseit az Elnökség a székhe-
lyén elhelyezett hirdetôtáblán hozza nyilvánosságra,
az érintettekkel írásban, igazolható módon való köz-
lésérôl a Társulat fôtitkára gondoskodik.

(3) A Társulat beszámolóiba és közhasznúsági jelentésé-
be valamint a Társulat mûködésével kapcsolatos
dokumentációs anyagokba – összességükben a
Khtv. elôírásai szerint nyilvánosnak tekintendô ira-
tokba – a Társulat székhelyén, elôre egyeztetett idô-
pontban bárki korlátozás nélkül betekinthet, azokról
saját költségére másolatot készíthet.

(4) A Társulat mûködésének és szolgáltatásai igénybe-
vételének módjáról, valamint beszámolóiról internet
honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

XI. A Társulat vagyona, gazdálkodása

25. §
(1) A Társulat vagyonnal és vagyonértékû jogokkal ren-

delkezik, vagyonával és eszközeivel – a Küldöttköz-
gyûlés által elfogadott éves gazdálkodási terv és
költségvetés alapján – a társadalmi és közhasznú
szervezetekre érvényes jogszabályok elôírásai sze-
rint gazdálkodik.

(2) A Társulat mûködési kiadásait a tagsági díjakból, a
rendelkezésére bocsátott támogatásokból és a Tár-
sulat tevékenységével kapcsolatos egyéb bevételek-
bôl fedezi.

(3) A Társulat vállalkozási tevékenységet csak közhasz-
nú céljai elérése érdekében, azokat nem veszélyez-
tetve végezhet.

(4) A Társulat befektetési tevékenységet nem folytat.
(5) A Társulat gazdálkodása során elért eredményét

nem osztja fel, azt kizárólag a jelen Alapszabály 3.–
4. §-aiban meghatározott célú tevékenységre for-
dítja.

(6) A Társulat gazdálkodását a Felügyelô Bizottság el-
lenôrzi, a gazdálkodás részletes szabályait a Társulat
Ügyrendje tartalmazza.

XII. A Társulat megszûnése

26. §
(1) A Társulat megszûnik, ha

a) a Társulat feloszlatásáról jogerôs bírósági határo-
zat intézkedik:

b) a Közgyûlés minôsített többséggel hozott határo-
zata – a jogutód megnevezésével – a Társulat
feloszlásáról vagy más társadalmi szervezettel
történô egyesülésérôl rendelkezik.

(2) A Társulat jogutód nélküli megszûnése esetén a Tár-
sulat vagyonának hovafordításáról a Küldöttközgyû-
lés minôsített többséggel dönt, de a vagyon csak a
Társulat eredeti célkitûzéseivel összhangban álló
célokra használható fel.

XIII. Hatályba léptetô rendelkezések

27. §
(1) A 2005. évben tartandó Küldöttközgyûlésen esedé-

kes elnökválasztáskor megválasztandó elnök már
nem választható újra, de leköszönô elnökként egy
további évig az elnökség tagja lesz.

(2) A 2005. évben tartandó Küldöttközgyûlés három
alelnököt választ.

(3) A 2006. évben tartandó Küldöttközgyûlésig az El-
nökség kivételesen kilenc tagból áll.

28. §
(1) A jelen Alapszabályt a Társulat Küldöttközgyûlése

2004. június 5-én fogadta el.
(2) A jelen Alapszabály hatálybalépésével a Társulat

1999. február 8-án elfogadott korábbi alapszabálya
érvényét veszti.
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