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Szavazati joggal rendelkező tagok száma: 44 fő.
Levezető elnöknek Ferdinandy Bence jelölte Lakatos Dórát. A jelölt elfogadta a jelölést. A Közgyűlés 43
igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta a levezető elnök személyét.
Jegyzőkönyvvezetőnek Lakatos Dóra jelölte Kátai Andrást. A jelölt elfogadta a jelölést. A Közgyűlés 43
igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét.
Szavazatszámláló Bizottságba jelölte Perger Krisztina Küszter Melindát (elfogadta a jelölést), Küszter
Melinda jelölte Perger Krisztinát (elfogadta a jelölést). Továbbá Jófejű Anikó jelölte Tóth Ágnest (elfogadta a
jelölést). A Közgyűlés 41 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadta a Szavazatszámláló Bizottság tagjait.
Vida Réka orvostanhallgató és Nagy Nikolett biomérnök-hallgató kérték felvételüket az Egyesületbe, az
Egyesület Közgyűlésén megjelentek. A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúan elfogadta őket a Mafihe
tagjainak.

Napirendi javaslatok:
A levezető elnök által javasolt napirendi pontok:
1. Beszámolók
2. Költségvetési és működési tervezet a 2011/2012-es tanévre
3. Tisztségviselők megválasztása a 2011/2012 tanévre
4. Alapszabály módosítások
5. Egyebek
A Közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.

1. Beszámolók
1.1. Elnök
A beszámolót Lakatos Dóra, az Egyesület elnöke tartotta. Írásbeli beszámoló mellékelve. Az
írásbeli beszámolót az alábbiakkal egészítette ki szóban:
Az Egyesület programjainak színvonala továbbra is megmaradt, habár az állami pályázatok
befagyasztása miatt alacsony költségvetésből kellett gazdálkodnunk. A ClockingIT-ről áttértünk más
programok használatára. Az új honlap előkészítése sokáig húzódott és még nem ért véget, viszont olyan
rendszere van, amit akár a Helyi Bizottságok is átvehetnek majd a későbbiekben.
Kérdések, hozzászólások: Nincsenek

1.2. Titkár
A beszámolót Kátai András, az Egyesület titkára tartotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
Kérdések, hozzászólások: Nincsenek

1.3. Gazdasági felelős
A beszámolót Kónya Gábor, az Egyesület gazdasági felelőse tartotta. Írásbeli beszámoló
mellékelve.
A Közgyűlés a 2010/2011-es költségvetési beszámolóról nyíltan szavazott. A 2010/2011-es
költségvetési beszámoló 36 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadásra került.
Kérdések, hozzászólások: Nincsenek

1.4. Programfelelős
A beszámolót Horváth Balázs, az Egyesület programfelelőse tartotta. Írásbeli beszámoló
mellékelve.
Kérdések, hozzászólások:
Barta Veronika: Milyen tanácsaid vannak az utódnak?
Válasz: Javítani kell a programok hirdetésén, és szükség van egy kemény szervező mag kialakítására.

1.5. Külkapcsolati felelős
A beszámolót Ferdinandy Bence, az Egyesület külkapcsolati felelőse tartotta. Írásbeli beszámoló
mellékelve. Az írásbeli beszámolót az alábbiakkal egészítette ki szóban:
Legtöbb idejét az ICPS szervezésével töltötte el. A pécsi Helyi Bizottság alapításából sajnos most
sem lett semmi.
Kérdések, hozzászólások: Nincsenek

1.6. Mafigyelő főszerkesztő
A beszámolót Tóth Zsolt, a Mafigyelő főszerkesztője tartotta. Írásbeli beszámoló mellékelve. Az
írásbeli beszámolót az alábbiakkal egészítette ki szóban:
Négy szám jelent meg összesen, plusz van egy nyomdakész. A Mafigyelő nem havilap, hanem
folyóirat lesz. A színes borító anyagi okok miatt nem készülhetett el.
Kérdések, hozzászólások:
Kiss Anita: Az elmondottak alapján volt elég erőforrás. Miért nem lehetett havi egy szám?
Válasz: Erre nem volt elég kapacitásunk. A havi egy szám már nagyon megterhelő lenne.
Barta Veronika: Ez is egy jó eredmény. Indokolt lenne egyáltalán a havi megjelenés?
Válasz: Az már túlzás lenne, a kéthavi kiadás inkább reális.
Radnai Tamás: Honnan van az új dizájn?
Válasz: A szerkesztőség ötletei alapján hoztuk létre.

1.7. Honlapfelelős
A beszámolót Siska Veronika, az Egyesület honlapfelelőse tartotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
Kérdések, hozzászólások:
Major Balázs: Milyen tartalomkezelőt használtál?
V: A Drupal volt a legjobb választás, bár néhány kiegészítő problémás.

1.8. Rendszergazda
A beszámolót Radnai Tamás, az Egyesület rendszergazdája tartotta. Írásbeli beszámoló
mellékelve. Az írásbeli beszámolót az alábbiakkal egészítette ki szóban:
Néhány napja történt egy nagyobb összeomlás, még nem tudni mekkorák a károk.
Kérdések, hozzászólások
Bojtos P: Mi az oka a nagymértékű virtualizációnak?
V: Például a biztonsági mentések kezelése, valamint könnyíti a tesztelést.
Szécsényi I: A Charm újrarakása tervbe van véve?
V: Nincs.

1.9. Debreceni Helyi Bizottság
A beszámolót Bacsó János, a DHB titkára tartotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
Kérdések, hozzászólások: Nincsenek

1.10. ELTE Helyi Bizottság
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A beszámolót Kiss Anita, az EHB nemzetbizottsági delegáltja tartotta. Írásbeli beszámoló
mellékelve.
Kérdések, hozzászólások: Nincsenek

1.11. Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság
A beszámolót Horváth Balázs, az MFHB titkára tartotta. Írásbeli beszámoló mellékelve. Az
írásbeli beszámolót az alábbiakkal egészítette ki szóban:
Nagy az erőforráshiány, az aktívabb emberek közül sokan inkább az országos elnökségben
tevékenykednek.
Kérdések, hozzászólások:
Tóth Zsolt: Nem lehetne belefolyni a más kari körök munkájába?
Válasz: Többnyire más a profil és a cél is.
Karácsony József Sándor: Mi van a Szak7-tel?
Válasz: Csak a szakiránytájékoztató tartottuk meg, többre sajnos nem volt érdeklődés és így lehetőségünk
sem.

1.12. Szegedi Helyi Bizottság
A beszámolót Gajdos Tamás, az SZHB elnöke tartotta. Írásbeli beszámoló mellékelve. Az írásbeli
beszámolót az alábbiakkal egészítette ki szóban:
A szegedi elnökség kissé kifáradt, és a mivel végzős MSc-sek alkotják, nekik már inkább a
szakmai életükkel kell foglalkozniuk.
Kérdések, hozzászólások: Nincsenek

1.13. Ellenőrző Bizottság
Az Ellenőrző Bizottság tagjai Soha Ferenc kivételével elküldték beszámolóikat, amik a Közgyűlés
előtt felolvasásra kerültek. Írásbeli beszámolók mellékelve.
Kérdések, hozzászólások: Nincsenek

1.14. ICPS koordinátor
A beszámolót Szécsényi István, az ICPS koordinátor tartotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
Kérdések, hozzászólások: Nincsenek

A Közgyűlés titkosan szavazott a beszámolók elfogadásáról.
A szavazás eredménye:
Beszámoló
elnök
titkár
gazdasági felelős
külkapcsolati felelős
programfelelős
főszerkesztő
rendszergazda
honlapfelelős
DHB
EHB
MFHB
SZHB
DHB EB
EHB EB
MFHB EB
SZHB EB

igen
37
36
37
37
36
36
37
37
37
36
35
36
28
36
36
36

nem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
0
0
0

tartózkodás
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

eredmény
elfogadva
elfogadva
elfogadva
elfogadva
elfogadva
elfogadva
elfogadva
elfogadva
elfogadva
elfogadva
elfogadva
elfogadva
elfogadva
elfogadva
elfogadva
elfogadva

A Közgyűlés elfogadta a beszámolókat.

2. Költségvetési és működési tervezet a 2011/2012-es tanévre
Az Egyesület költségvetési tervezetét Lakatos Dóra, az Egyesület elnöke ismertette. Írásbeli beszámoló
mellékelve.
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Kérdések, hozzászólások: Nincsenek

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan elfogadta a 2011/2012 tanévi költségvetési tervezetet.

3.

Tisztségviselők megválasztása a 2011/2012 tanévre

3.1. Elnök
Karácsony József Sándor jelölte Horváth Balázst az elnöki posztra. Horváth Balázs elfogadta a
jelölést. A jelölt néhány szóban ismertette programját:
Felkészültnek érzi magát, rengeteg ötlete van a következő egy évre, számít az elnökség többi
tagjának jó munkamoráljára. Az elnökségi tiszt elvégzése ezen felül nem befolyásolná a szakmai életét.
Kérdések, hozzászólások:
Szécsényi István: Mit jelent neked a Mafihe?
Válasz: Meghatározó része a személyiségemnek, két év alatt a részemmé vált.
Gajdos Tamás: Hogyan tervezed a vidéki hallgatók bevonását?
Válasz: A személyes kapcsolatokat tartom a legfontosabb. Kezdésnek ott a szegedi téli iskola.
Ferdinandy Bence: Alapvetően a vidéki programokra kellene elrángatni sok embert.
Szécsényi István: Vannak ötleteid új programokra?
Válasz: A paletta le van fedve, nem feltétlenül kell rajta változtatni, inkább az arculatra fér rá a
ráncfelvarrás.
Ferdinandy Bence: Tervezed-e később is folytatni, ha úgy alakulnak a dolgok?
Válasz: Nem hiszem, ha lehet, akkor inkább az MFHB-ért akarok majd tenni valamit?
Radnai Tamás: Az ICPS-en rengeteg kapcsolatot szereztünk, mik a terveid ezekkel?
Válasz: Nyáron vissza kéne hívni a külföldi ismerősöket, például a nyári iskola jó lehetőség erre.

A jelölt távollétében a Közgyűlés vitát folytatott a jelölt alkalmasságáról.
A Közgyűlés titkos szavazás útján 34 igen, 0 nem, 5 tartózkodás mellett Horváth Balázst
választotta az Egyesület elnökévé.

3.2. Az elnökség többi tagja
Horváth Balázs jelölte Kátai Andrást a titkári posztra. Kátai András elfogadta a jelölést. A jelölt
néhány szóban ismertette programját:
Az előző év után úgy érzi, már sokkalta könnyebben kezelné a poszttal járó feladatokat.
Kérdések, hozzászólások
Radnai Tamás: Nem lehetne rendszeresíteni a levelek feladását?
Válasz: Ki lehetne jelölni egy napot a héten, amikor mindig megyek postára.

A jelölt távollétében a Közgyűlés vitát folytatott a jelölt alkalmasságáról.
Lakatos Dóra jelölte Béni Kornélt a gazdasági felelős posztra. Béni Kornél elfogadta a jelölést. A
jelölt néhány szóban ismertette programját:
Első Mafihés munkája a Böfi szervezése. Alapvetően sok időt tölt az irodában. A mostani
emberekkel először az ICPS-en dolgozott együtt.
Kérdések, hozzászólások
Kiss Anita: Működik majd az EHB programfelelőssége mellett?
Válasz: Nagyon jó a mostani EHB, mellettük ez is megoldható, a kisebb projekteket ki tudom majd osztani.
Tóth Bálint: Jól tudsz együtt dolgozni a Balázzsal, bírod-e ha sokáig kell bent maradnod az irodában?
Válasz: Igen, és már volt ilyen a gólyatábori szervezés miatt.
Szécsényi István: Mennyire érzed magad precíznek?
Válasz: A gólyatábor elszámolása alatt tudtam gyakorolni az elszámolást.

A jelölt távollétében a Közgyűlés vitát folytatott a jelölt alkalmasságáról.
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Kátai András jelölte Enyingi Vera Atalát a programfelelős posztra. Enyingi Vera Atala elfogadta
a jelölést. A jelölt néhány szóban ismertette programját:
Az EHB-ban már volt lehetősége, hogy beletanuljon ebbe a posztba.
Kérdések, hozzászólások
Szécsényi István: Vannak ötleteid az emberek motiválására?
Válasz: Felhasználnám az általános médiát, mint az email, honlapok, facebook, szórólap, személyes
kapcsolatok, az a fontos, hogy tudatosítsuk a Mafihe létét az emberekben.
Ferdinandy Bence: Miben javítanál magadon?
Válasz: Az emberek tájékoztatásában, és az idegenekkel való telefonálásban.
Karácsony József Sándor: Akarsz újítani a mostani programokon? Mennyire tudod szétosztani a feladatokat?
Válasz: Alapvetően jó a felállás, a vidéki helyzettel kellene valamit kezdeni. Nem nagyon látok új
programokat a jövőben. Nem kiosztani fogom a feladatokat, hanem segítséget fogok kérni bennük.

A jelölt távollétében a Közgyűlés vitát folytatott a jelölt alkalmasságáról.
Ferdinandy Bence jelölte Milánkovich Dorottyát a külkapcsolati felelős posztra. Milánkovich
Dorottya elfogadta a jelölést. A jelölt néhány szóban ismertette programját:
Feltámasztja a kreatív csoportot. Újrapróbálkozik a pécsi kapcsolatok kiépítésével, tanárok helyett
a diákokon keresztül. Ösztöndíjak kezelésében és hasonló feladatok terén még elődjétől számít némi
segítségre.
Kérdések, hozzászólások
Tóth Zsolt: Mit gondolsz a kreatív és a szerkesztői csoport közös munkájáról?
Válasz: Jó ötletnek tartom.
Radnai Tamás: Milyen nyelvtudással rendelkezel?
Válasz: Középfokú angol, és folyamatosan fejlesztem. A formális levél még nem megy tökéletesen.
Garaguly Gergő: Hol tervezed reklámozni a Mafihét?
Válasz: Főleg az egyetemen belül.
Szécsényi István: Miben tudnád fejleszteni magad?
Válasz: Az időbeosztás terén vannak problémáim.

A jelölt távollétében a Közgyűlés vitát folytatott a jelölt alkalmasságáról.
A Közgyűlés titkosan szavazott az elnökség tagjairól. A szavazás eredménye:
Elnökségi poszt
Titkár
Gazdasági felelős
Programfelelős
Külkapcsolati felelős

igen
35
34
29
37

nem
0
2
3
0

tartózkodás
4
3
7
2

eredmény
megválasztva
megválasztva
megválasztva
megválasztva

Név
Kátai András
Béni Kornél
Enyingi Vera Atala
Milánkovich Dorottya

3.3. Tisztségviselők
Tóth Zsolt jelölte Radnai Tamást a rendszergazda posztra. Radnai Tamás elfogadta a jelölést. A
jelölt néhány szóban ismertette programját:
Szeretne majd egy erős háttérrel rendelkező struktúrát tovább adni utódjának, és sok ötlete van
ennek létrehozására.
Kérdések, hozzászólások
Kátai András: Milyen fejlesztéseket tervezel?
Válasz: Ott van például a lementési rendszer, az iroda szekrényeinek tetején lévő gépek szortírozása, a
honlap működésének javítása, felhasználók karbantartása.

A jelölt távollétében a Közgyűlés vitát folytatott a jelölt alkalmasságáról.
Siska Veronika jelölte Sárádi Andrást a honlapfelelős posztra. Sárádi András elfogadta a jelölést.
A jelölt néhány szóban ismertette programját:
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Az előző szak, amit végzett pont idevágna. Folytatná az új honlap fejlesztését. Támogatná egy
közös információs bázis kialakítását.
Kérdések, hozzászólások: Nincsenek

A jelölt távollétében a Közgyűlés vitát folytatott a jelölt alkalmasságáról.
Lakatos Dóra jelölte Tóth Zsoltot a főszerkesztő posztra. Tóth Zsolt elfogadta a jelölést.
A jelölt néhány szóban ismertette programját:
Szeretné elmélyíteni a kreatív és a szerkesztő csoport közötti kapcsolatot. Fontos lépés lenne még
egy új nyomda keresése.
Kérdések, hozzászólások
Kiss Anita: Általában hányan szerkesztitek az újságot?
Válasz: Alapvetően négyen.

A jelölt távollétében a Közgyűlés vitát folytatott a jelölt alkalmasságáról.
A szavazás előtt a levezető elnök ismertette a többjelöltes szavazás lebonyolításának menetét.
A Közgyűlés titkosan szavazott a tisztségviselőkről. A szavazás eredménye:
Tisztségviselő
Honlapfelelős
Rendszergazda
Főszerkesztő

igen
36
37
37

nem
0
0
0

tartózkodás
1
0
0

eredmény
megválasztva
megválasztva
megválasztva

Név
Sárádi András
Radnai Tamás
Tóth Zsolt

3.4. Nemzeti Bizottságba delegált Helyi Bizottsági képviselők
1.
2.
3.
4.

Debreceni Helyi Bizottság
ELTE Helyi Bizottság
Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság
Szegedi Helyi Bizottság

jelölt:
jelölt:
jelölt:
jelölt:

Piros Eszter
Jófejű Anikó
Siska Veronika
Major Balázs

A jelöltek elfogadták a jelölést. A jelöltek röviden ismertették programjaikat, majd a Közgyűlés
titkosan szavazott a jelöltekről.
A szavazás eredménye:
Piros Eszter
39 igen, 0 nem, 0 tartózkodás;
Jófejű Anikó
38 igen, 0 nem, 1 tartózkodás;
Siska Veronika
39 igen, 0 nem, 0 tartózkodás;
Major Balázs
39 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,
mellett a Közgyűlés által megválasztásra kerültek a Nemzeti Bizottság delegált pozícióira.

3.5. Ellenőrző Bizottság
1.
2.
3.
4.

Debreceni Helyi Bizottság:
ELTE Helyi Bizottság:
Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság:
Szegedi Helyi Bizottság:

jelölt:
jelölt:
jelölt:
jelölt:

Béke Tamás
Lakatos Dóra
Bojtos István Péter
Gajdos Tamás

A jelöltek elfogadták a jelölést. A Közgyűlés titkosan szavazott a jelöltekről.
A szavazás eredménye:
Béke Tamás
39 igen, 0 nem, 0 tartózkodás;
Lakatos Dóra
39 igen, 0 nem, 0 tartózkodás;
Bojtos István Péter 37 igen, 0 nem, 2 tartózkodás;
Gajdos Tamás
38 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
mellett a Közgyűlés által megválasztásra került az Ellenőrző Bizottság pozícióira
.
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3.6. Munkacsoportok
A Munkacsoportokba az alábbi személyek elfogadták a jelölést:
Kreatív csoport

Szerkesztőség

Szervező csoport

Juhász Orsolya

Horváth L. Bence

Horváth L. Bence

Jankovics Vince

Spergel Dániel

Haász Tamás

Vanó Lilla

Jófejű Anikó

Takács László

Haász Tamás

Vörös Nándor

Vanó Lilla

Bardóczy Levente

Tóth Ágnes

Siska Veronika

Takács László

Küszter Melinda

Küszter Melinda

Székely Ákos

Máthé Gergely

Szölgyén Ákos

A Munkacsoportok tagjait a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

4. Alapszabály módosítása
A szervezet hivatalos nemzetközi rövidítése HAPS helyett Mafihe legyen. A Közgyűlés a javaslatot
egyhangúan elfogadta.
Az Alapszabályban több helyen módosításra kerültek apróbb elírások és stilisztikai hibák, hogy azok
jobban megfeleljenek a mai nyelvtannak. A Közgyűlés a javaslatot ezek megváltoztatásáról egyhangúan
elfogadta.
A Mafigyelő tájékoztató helyett legyen folyóirat. A Közgyűlés a 37 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett
elfogadta.
A Mafihe MFHB újrafogalmazta SZMSZ-ét. Az SZMSZ-t a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.
Az Alapszabály egyes pontjai részlegesen megváltoztak, a pontos módosításokat részletesen a mellékelt
dokumentum tartalmazza.

5. Egyéb
Lakatos Dóra javasolta, hogy a Helyi Bizottságok vidéki tagjainak utazási költségének 50%-át a Mafihe
állja. A Közgyűlés nyílt szavazással 35 igen, 0 nem, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

A levezető elnök 19:44-kor lezárta a Közgyűlést.
Szigetszentmárton, 2011. október 1.
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______________________

______________________

Lakatos Dóra
elnök

Kátai András
jegyzőkönyvvezető

______________________

______________________

Horváth Balázs
tanú

Radnai Tamás
tanú

