JEGYZŐKÖNYV
Amely 2020. június 02. napján készült Budapesten az Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért 19 óra 12 perckor kezdődött megismételt távközgyűlésén.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti személyek.
Napirendi pontok:
Tervezett napirend:
1) Emlékezünk elhunyt elnökünkre, Dr. Verhás Józsefre. Rövid előadást tart Ván Péter.
2) Beszámolók megvitatása és elfogadása:
Egybevont elnökhelyettesi és gazdasági beszámoló az Egyesület tevékenységéről. Megvitatás.
3) Elnökség választása. Jelöltek: Szondy György, Ván Péter, Völgyesi Lajos.
4) Javaslat tiszteletbeli elnök megválasztására.
5) Tervek. Ismét nyári iskola, ezúttal termodinamikából, könyvek, előadások, stb..
Ván Péter rögzíti, hogy az ülésen az egyesület 18 tagjából 9 van jelen (3 fő személyesen, 5 fő
zoom-on, 1 fő telefonon), így a megismételt közgyűlés határozatképes. Ezen kívül 3 fő nem
egyesületi tag is jelen van távolról. A közgyűlés levezető elnöknek Ván Pétert választja meg.
Ván Péter felkéri Kovács Róbertet és Imre Emőkét a jegyzőkönyv hitelesítésére, illetve
Szondy György vezeti a jegyzőkönyvet. Jelenlévők – egyhangú határozatukkal megválasztják
a jegyzőkönyv vezetőt és a hitelesítőket. Nevezettek a megbízást elfogadják. Ezután az előzetes napirendet is mindenki egyhangúlag elfogadja.
1) Ván Péter megtartja a megemlékezést.
2) Ván Péter üdvözli a megjelenteket. Beszámol az egyesület 2019. évi tevékenységéről, illetve ismerteti az elnöki beszámoló és a pénzügyi beszámolót.
Hat. 1/. A jelenlevők egyhangúan elfogadják a beszámolókat.
3) Tekintettel Dr Verhás József elnök halálára, új elnök választása szükséges.
Hat. 2/. Az egyesület tagjai a mai naptól számított 5 év határozott időtartamra – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 9 igen, 0 nem szavazattal - az egyesület elnökségi tagjává választják Dr Völgyesi Lajost, aki e tisztséget elfogadja.
Hat. 3/. A közgyűlés annak érdekében, hogy az elnökségi tagok mandátuma azonos időtartamú legyen, Szondy György és Dr Ván Péter elnökségi tagi megbízatását – nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel 9 igen, 0 nem szavazattal - megerősíti, a mai naptól számított 5 év határozott időtartamra meghosszabbítja.
Megválasztott elnökségi tagok a megbízatást elfogadják. Az elnökségi tagok maguk közül rövid úton Dr Völgyesi Lajost választják meg elnöknek.
4) Ván Péter javaslatot tesz Dr. Asszonyi Csabának az egyesület tiszteletbeli elnökké választására. Ismerteti Asszonyi Csaba eddigi munkáját az egyesület érdekében.
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Hat. 4/. A közgyűlés Asszonyi Csabát egyhangúan, 9 igen, 0 nem szavazattal – az egyesület
tiszteletbeli elnökévé választja.
5) Az egyesület megtárgyalja a 2020-21 évi terveit. Jövőre ismét lesz nyári iskola, ezúttal termodinamikából, elektrodinamika könyv, előadásjavaslatok: 5G, klíma, extenzométer és nyomás.
Ván Péter megköszöni a megjelenést és az együttműködést, a közgyűlést bezárja.
Budapest, 2020. június 2.
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