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Elnöki beszámoló az ETTE tevékenységéről
2019.

Tevékenységek
Az elmúlt, 2019-es év az egyesület életének 14. éve volt.
Tudományos kutatást támogattunk, illetve szerveztünk, illetve könyvet adtunk ki.
a) Az Eötvös-kísérlet megismétlésében továbbra is részt veszünk. .
b) Egy könyvet adtunk ki:
Matolcsi Tamás: Klasszikus mechanika téridőszemléletben
Fülöp T. (szerk.), Szabó Á. (szerk.)
Budapest, Magyarország, Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért (2019), 344 o.
ISBN: 978-615-80157-6-9
Ez a 2017-es Mechanika a téridőn iskolánkhoz kapcsolódik. Nagyszerű könyv.
 Elektrodinamika a téridőn címmel nyári iskolát szerveztünk. A két évvel ezelőtt tartott iskolához hasonlóan most is Somogysimonyiban voltunk.
 Részt vettünk ismét a Kutatók Éjszakáján, ismét egy Eötvös-inga programmal, ezúttal a Wignerben.
 Egy ETTEstünk volt, Szondy György tartotta az időről, szeptemberben.
Az egyesület YouTube csatornájának már 104 követője van, habár nem került fel rá új videó (74 volt tavaly),
legnépszerűbb videónk továbbra is Dávid Gyula előadása, nézettsége elérte a 15 ezret (12 ezerről), a második
helyen Nosztíczius Zoltán előadásának nézettsége kicsit meghaladja Völgyesi Lajos nézettségét (kb tizedével
DGy népszerűségének).
Honlapunk alapprogramja, a Drupal elavult, áttetettük GRaV-ra.
A egyesület tevékenységét rendszeresen hirdeti a honlapján, illetve a közösség médiában.

Gazdálkodás
Ebben az évben 465-289 =176eFt veszteséggel zártunk.
A kiadások és bevételek részletezése:
A bevétel könyveink értékesítéséből (154eFt), támogatásokból (118eFt) és tagdíjból (17eFt) áll össze. A támogatásokban az 1%-os felajánlásokból (64eFt) származott. A kiadásban a legnagyobb tételeket a könyvnyomtatás
(113eFt) és a honlap áthelyezés (134eFt) jelentették, ebből az állandó költségek (könyvelés: 34 eFt, bank: 19eFt,
honlap: 5eFt) mellett. A maradékot utazási költségek tették ki az iskola szervezésével kapcsolatban.
Ebben az évben költségvetési támogatást nem kaptunk, vezető tisztségviselőink juttatást nem kaptak.
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ETTEstek.
Kiadványok kiadása: Elektrodinamika a téridőn, esetleg Mérnökgeológia Kiskönyvtár 22.
Termodinamika vagy kvantummechanika a téridőn nyári iskola szervezése.
Részvétel az Eötvös-inga felújításában és a vonatkozó kísérletekben.

Kelt: Budapest, 2020. június 2.
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