
Jegyzıkönyv  
a Magyar Biomechanikai Társaság 2006. július 1-i Közgyőlésérıl 

 
Helyszín: Debrecen,  
Debreceni Egyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, Kassai úti Campus, „A” elıadó 
 
Jelenlevık: A csatolt aláírási lista szerint. 
 
Elsıként dr. Stépán Gábor elnöknek az elızı évi Közgyőlés óta eltelt eseményekrıl szóló 
beszámolóját hallgatták meg a jelenlevık. dr. Stépán Gábor a következı témákról beszélt: 
 
a./ A taglétszám: A megalakuláskor 70 fıs létszám 2006. 06. 30-re 90 fıre nıtt. Az elmúlt 
Közgyőlés óta az alábbiak kérték felvételüket: 
    dr. Huszanyik István (Miskolc) 
    dr. Szokoly Miklós (Budapest) 
    dr. Vecsei Bálint (Szombathely) 
    dr. Seress György (Budapest) 
    Heigl Timea (Budapest) 
A Közgyőlés minden jelentkezı kérelmét elfogadta. Dr. Kocsis László (Budapest) írásban 
kérte tagságának megszüntetését. A Közgyőlés a kérést jóváhagyólag tudomásul vette. 
    
b./ Tagdíjbefizetések helyzete: Az ERSTE Bank kimutatása  szerint a 2006. 05.31-én a 
Társaság számláján 191.696 Ft. volt. Semmilyen kiadás nem történt 2005-ben illetve 2006 
elsı félévében. Az elnök kérte a tagoktól az elmaradt befizetések pótlását. A titkár a 
közgyőlési jegyzıkönyvvel együtt a tagdíjbefizetések pillanatnyi helyzetét jelzı listát is 
elküldi majd a tagságnak. 
 
c./ A két Közgyőlés közötti Elnökségi Ülések: Az Elnökség 3 alkalommal tartott ülést. 
Mindhárom alkalommal a II. magyar Konferencia megszervezésével kapcsolatos kérdések 
szerepeltek a napirenden. Az Elnökség pótolt egy korábbi mulasztást, 2006. június 12-én 
bejelentette a Társaságot az APEH-nél. Válasz még nem érkezett. 
 
d./ Évközi tájékoztatás a tagság számára: Az elızı évi Közgyőlés (2005. május 14) óta 20 
alkalommal küldött ki a titkár emailben tájékoztató körlevelet (konferencia felhívások, 
újonnan megjelenı szakkönyvek, állásajánlatok).  Elkészült a Társaság honlapja is: jelenleg 
a BME Biomechanikai Kutatóközpont szerverén található: www.biomech.bme.hu.  
 
e./ Az elnök megköszönte a debreceni Biomechanikai Kutatólaboratóriumnak a II. Magyar 
Biomechanikai Konferencia megszervezése érdekében kifejtett munkáját és javasolta, hogy a  
III. Magyar Biomechanikai Konferenciát 2008 júniusában Budapesten rendezzék. A 
szervezımunkát a BME Biomechanikai Kutatóközpontja vállalja. A Közgyőlés a javaslatot 
egyhangúan elfogadta. 
 
A Közgyőlés második napirendi témája az új vezetıség megválasztása volt. Dr. Stépán Gábor 
közölte, hogy nem kívánja magát újból jelöltetni erre a posztra, s javasolta a Közgyőlésnek, 
hogy válassza elnökké dr. Csernátony Zoltánt, a Debreceni Egyetem Biomechanikai 
Kutatólaboratóriumának igazgatóját. A Közgyőlés a javaslatot egyhangúan (ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) elfogadta. 
Az új elnök javasolta a Közgyőlésnek, hogy bízza meg a korábbi vezetıséget a munka 
folytatásával, kérje fel dr. Stépán Gábort elnökhelyettesnek , továbbá a jelenlegi vezetıségbe 



válassza meg dr. Noviczki Miklóst (Nyíregyháza, Megyei Kórház Ortopédiai Osztály). A 
Közgyőlés mindhárom javaslatot egyhangúan (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta. Az új vezetıség: dr. Csernátony Zoltán elnök 

dr. Stépán Gábor alelnök 
    dr. Kurutzné dr. Kovács Márta  
    dr. Borbás Lajos 
    dr. Halász Gábor 
    dr. Noviczki Miklós 
    dr. Bojtár Imre titkár 
 
Az új elnök rövid beszédben vázolta fontosabb terveit: 
 

- A Társaság honlapját az eddigieknél fokozottabban kell felhasználni tudományos 
viták lefolytatására, kutatási témák ismertetésére illetve a tagságot érintı egyéb 
hírek (például álláslehetıségek, ösztöndíjak, stb.) ismertetésére. 

- A közérdeklıdésre számot tartó biomechanikai témákról hasznos lenne minél több 
publikációs anyag (pl. „Biomechanikai füzetek” címő periodicák, vagy hasonló 
tájékoztató anyagok) megjelentetése. 

- Növelni kell az oktatásra, képzésre szolgáló biomechanikai tárgyú jegyzetek 
kiadását. Ilyen munkák  Debrecenben és Budapesten is készülnek, a Társaság 
legyen véleményezı-terjesztı fórum. 

- A következı konferencián törekedni kell a „soros” szervezésre, egy hagyományos 
és egy poszter-jellegő elıadás szekció létrehozására. 

 
........................................................................................................................................ 
 
 
Feljegyezte:  dr. Bojtár Imre titkár 
Látták:  dr. Stépán Gábor korábbi elnök 
  dr. Csernátony Zoltán új elnök 


