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2020. évi munkaterv 

 
 

Munkatervezetünket az aktuálisan rendelkezésre álló információink birtokában írjuk 

 

1. Éves, rendes közgyűlés megtartása 2020. január 18.  

 

2. Az Egyesület Közgyűléséről, elnökségi üléseiről jegyzőkönyv-vezetés, dokumentálás 

 

3. Egyesületi honlap működtetése, frissítése, egyesületi rendezvényekről készült fotó és 

filmanyagok gyűjtése, közzététele 

 

4. Egyesület működési dokumentációinak vezetése, anyagok iktatása, tagnyilvántartás, 

tagdíjbefizetések nyomon követése 

 

5. Együttműködés kialakítása, szélesítése más civil szervezetekkel 

 

6. Tagtoborzás, támogatottság erősítése, Social Media jelenlét erősítése 

 

7. Az egyesületi (belső) és a kifelé irányuló információáramlás fenntartása a 

rendelkezésünkre álló csatornákon. 

 

8. Pályázatfigyelés, pályázatírás 

 

9. 2020. március 20-án, Balatonaligán tartandó „A Biblia orvostörténeti összefüggései” c. 

előadás népszerűsítése 

 

10. 2020. március 24-én tartandó „Teremtéstől az orvostudományig, mert az írások NEM 

hazudnak” ITSZA bemutatkozó előadás megszervezése, népszerűsítése 

 

11. 2020. március – április – tervezett taggyűlés 

 

12. Ókori írásokban már fellelhető a táplálkozási, anyagcsere és testedzéssel összefüggő 

ketózis, illetve az ezzel összefüggő szükségtelen vízfogyasztás, melynek orvos biokémiai 

okai napjainkban kerülnek napvilágra. A deutériumban szegény természetes zsírok 



  

  

  

 

  

Táncsics Mihály út 24 - 5200 Törökszentmiklós – Hungary – European Union – www.itsza.org   

Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa   –   The  Scientific Translat ors   of  Arcane  Texts   

égetéséből származó mitokondriális anyagcsere víz és energiatermelés orvos biokémiai 

minél szelesebb körben való ismertetése tervezett előadásokon keresztül. 

 

13. Fordítási feladatok folyamatos kiírása, az Ó- és Újszövetség, illetve minden fellelhető 

ókori szöveg természettudományos szemléletű és nyelvezetű szakmai fordítása 

egyesületünk célkitűzése alapján magyar és angol nyelvekre. 

 

14. A nyárra tervezett Lehel-Ő - ismeretterjesztő, kutató tábor hirdetése, szervezési 

előkészületek, szakmai előkészítés, lebonyolítás 

 

15. 2020. augusztus – szeptember - tervezett taggyűlés 

 

16. 2020. november – Tudomány Világnapja alkalmából előadássorozat szervezése 

 

17. 2021-es éves Közgyűlés előkészítése, elnökségi tagok teendőinek megosztása, 

beszámoló elkészítése 

 

 

A tervezetet az Elnökség a 2020. januárban készítette elő, és fogadta el az Íráskutatók 

Természettudományos Szakmai Takácsának éves Közgyűlésén 2020. január 18-án. 

 

 

 

  

 

Prof. Dr. Boros G. László 

Elnök  

Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa  

 

 

Törökszentmiklós, 2020. március 08. 


