
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Éves Rendes Közgyűlés

Budapest, 2015

Időpont: 2015. október 24. 10:25
Helyszín: Budapest

Mellékletek:

• Jelenléti ív

• Tisztségviselők beszámolói

• Feladatvállalók beszámolói

• Gazdasági beszámoló

• Alapszabály

• MFHB és EHB SzMSz

Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, két jegyzőkönyv hi-
telesítőt és szavazatszámláló bizottságot választanak.
Levezető elnök neve: Vámi Tamás Álmos
Jegyzőkönyvvezető neve: Németh Viktória
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Hegedüs Dávid, Biricz András Mátyás
Szavazatszámláló bizottság tagjainak neve: Karácsonyi József Sándor, Horváth Balázs, Rácz
Gergely

Határozatképesség
A jelenlegi Alapszabály szerint a Közgyűlés előtti napon délben minden tagnak lejár a tagsági
joga, kivéve az Nemzeti Bizottsági (NB) és Ellenőrző Bizottsági (EB) tagoknak. A Közgyűlés
pillanatától a tagok száma 32 fő, ebből szavazati joggal jelen lévő tagok száma: 32 fő.

A közgyűlésen a benyújtott papírok alapján képviselve van jelen Berekméri Evelin (Vanó
Lilla képviseli), Tóth Petra Szandra (Tóth Ágnes képviseli), Gajdos Tamás (Bors Noémi kép-
viseli), Garaguly Gergő János (Vámi Tamás Álmos képviseli), Kriszbacher Gergő (Nagy-Csiha
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Zsuzsanna képviseli), Tomán János (Pál Bernadett Diána képviseli), Herendi Borbála (Krizsán
Gergő képviseli), Zsuga Lilla Veronika (Németh Péter kéviseli).

A levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettek
megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszámolók elfogadása

2. Az Egyesület 2013.10.12-i Alapszabályának teljes körű hatályon kívül helyezése az idő-
közben bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel

3. A hatályon kívül helyezett Alapszabály helyett új, egységes Alapszabály elfogadása, a
2013. évi V. tv. (új Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseire
figyelemmel

4. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új tisztségviselők valamint feladatvállalók
választása

5. Döntés a közhasznú nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáról

6. Döntés az újonnan megválasztott tisztségviselők nevével kiegészített, egységes szerkezetbe
foglalt Alapszabály elfogadásáról

7. Költségvetési és működési tervezet a 2015/2016-os tanévre

8. Egyebek

A Közgyűlés a napirendi pontokat nyílt szavazás során egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszámolók
elfogadása

1.1. Elnök

A beszámolót az Egyesület elnöke, Vámi Tamás Álmos tartotta. Írásbeli be-
számoló mellékelve. Vámi Tamás Álmos az írásbeli beszámolót röviden, szóban
összefoglalta.
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1.2 Titkár

1.2. Titkár

A beszámolót az Egyesület titkára, Németh Viktória tartotta. Írásbeli beszámoló
mellékelve. Németh Viktória az írásbeli beszámolót röviden, szóban összefoglalta.

1.3. Gazdasági felelős

A beszámolót az Egyesület gazdasági felelőse írásban benyújtotta. Képviselve
Vámi Tamás Álmos által. Írásbeli beszámoló mellékelve.

1.4. Programfelelős

A beszámolót az Egyesület programfelelőse, Maróti János Endre tartotta. Írásbeli
beszámoló mellékelve.

1.5. Külkapcsolati felelős

A beszámolót az Egyesület külkapcsolati felelőse, Galgóczi Gábor tartotta. Írás-
beli beszámoló mellékelve.

1.6. Gazdasági beszámoló

A beszámolót Garaguly Gergő János és Vámi Tamás Álmos készítette el, szóban
Vámi Tamás Álmos ismertette. Összefoglaló táblázat mellékelve.

1.7. Mafigyelő főszerkesztő

A beszámolót a Mafigyelő főszerkesztője, Tóth Ágnes tartotta. Írásbeli beszámoló
mellékelve.

1.8. Honlapfelelősi beszámoló

A beszámolót az Egyesület honlapfelelőse, Sárádi András tartotta. Írásbeli be-
számoló mellékelve.
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1.9 Rendszergazda

1.9. Rendszergazda

A beszámolót az Egyesület rendszergazdája, Szánthó Lénárd Lajos tartotta. Írás-
beli beszámoló mellékelve.

Kérdések, hozzászólások

Vámi Tamás Álmos: Hogy állnak az e-mail címek?
Szánthó Lénárd Lajos: Majdnem működnek, a Közgyűlés végére meg-
lesz.

1.10. Helyi bizottságok beszámolója

• Szegedi Helyi Bizottság (SZHB)

A beszámolót Moczok Márió az SZHB NB delegáltja írásban benyújtotta. Írásbeli
beszámoló mellékelve.

• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)

A beszámolót Székely Ákos, az MFHB NB delegáltja tartotta. Írásbeli beszámoló
mellékelve.

• ELTE Helyi Bizottság (EHB)

A beszámolót Rozgonyi Kristóf, az EHB NB delegáltja írásban benyújtotta. Írás-
beli beszámoló mellékelve.

Kérdések, hozzászólások

Vanó Lilla: Nem minden pontjában értek egyet a beadott beszámoló-
val. Ahol Rozgonyi Kristóf magát hibáztatja a két helyi bizottság rossz
együttműködése miatt, az nem igaz, nem lehet senkit se hibáztatni.
Horváth Balázs: Fontos megjegyezni, hogy már a kapcsolat jól működik
a két Helyi Bizottság között.

• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)

A beszámolót Piros Eszter, a DHB NB delegáltja írásban benyújtotta. Írásbeli
beszámoló mellékelve.
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1.11 Ellenőrző Bizottság

• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)

A beszámolót Szám Anita, a PHB NB delegáltja tartotta. Írásbeli beszámoló
mellékelve.

Kérdések, hozzászólások

Vámi Tamás Álmos: Szeretnék hivatalosan is gratulálni az egy éves
szülinapotokhoz.

1.11. Ellenőrző Bizottság

Az Ellenőrző Bizottság (EB) összes tagja küldött írásos beszámolót. Mellékelve.

• Debreceni Helyi Bizottság: Herendi Borbála a DHB EB tagja beszámolóját
írásban benyújtotta.

• ELTE Helyi Bizottság: Enyingi Vera Atala, az EHB EB tagja beszámolóját
írásban benyújtotta.

• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság: Horváth Balázs az MFHB EB tagja
beszámolóját írásban benyújtotta.

• Szegedi Helyi Bizottság: Berta Zsófia az SZHB EB tagja beszámolóját írás-
ban benyújtotta.

• Pécsi Helyi Bizottság: Molnár Emese az PHB EB tagja beszámolóját írásban
benyújtotta.

Tóth Ágnes kérte, hogy minden emberről titkos szavazást tartsunk.
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1.12 Szavazás

1.12. Szavazás

A Közgyűlés az elnökség és tisztségviselő tagok beszámolóinak elfogadásáról, a
HB és EB tagok beszámolóinak elfogadásáról, illetve a pénzügyi beszámoló elfo-
gadásáról titkosan szavazott, ekkor a szavazati joggal rendelkezők száma 32 fő.

Határozat 2015/1.

A Közgyűlés az alábbi táblázatban foglaltak szerint döntött a felso-
rolt tisztségviselők és feladatvállalók által benyújtott beszámolók elfo-
gadásáról:

Beszámoló igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
Elnök 32 0 0 0 elfogadva
Titkár 31 0 1 0 elfogadva

Gazdasági felelős 28 2 2 0 elfogadva
Külkapcsolati felelős 31 1 0 0 elfogadva

Programfelelős 32 0 0 0 elfogadva
Főszerkesztő 32 0 0 0 elfogadva
Honlapfelelős 32 0 0 0 elfogadva
Rendszergazda 32 0 0 0 elfogadva

Beszámoló igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
SzHB 32 0 0 0 elfogadva
MFHB 31 0 1 0 elfogadva
EHB 22 7 3 0 elfogadva
PHB 31 0 1 0 elfogadva
DHB 32 0 0 0 elfogadva

DHB EB 32 0 0 0 elfogadva
EHB EB 31 1 0 0 elfogadva
MFHB EB 30 0 2 0 elfogadva
SzHB EB 32 0 0 0 elfogadva
PHB EB 32 0 0 0 elfogadva

Gazdasági beszámoló 32 0 0 0 elfogadva
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2. Az Egyesület 2013.10.12-i Alapszabályának teljes körű
hatályon kívül helyezése az időközben bekövetkezett jog-
szabályváltozásokra tekintettel

Határozat 2015/2.

A Közgyűlés 32 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett dön-
tött arról, hogy az Egyesület 2013.10.12-i Alapszabályát teljes körűen
hatályon kívül helyezi az időközben bekövetkezett jogszabályváltozá-
sokra tekintettel.

3. A hatályon kívül helyezett Alapszabály helyett új, egy-
séges Alapszabály elfogadása, a 2013. évi V. tv. (új Ptk.)
és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseire figyelemmel

Vámi Tamás Álmos és Németh Viktória ismertette a körülményeket, illetve az új
Alapszabály kiemelten fontos változtatásait.

Határozat 2015/3.

A Közgyűlés 32 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett dön-
tött arról, hogy az előző pontban hatályon kívül helyezett 2013.10.12-i
Alapszabály helyett új, egységes szerkezetbe foglalt, a 2013. évi V.
törvény (új Ptk.) hatálya alá helyezett Alapszabályt fogadta el az új
Ptk. és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel.

4. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új tiszt-
ségviselők valamint feladatvállalók választása

4.1. A tisztségviselők visszahívása

A Közgyűlés az újonnan elfogadott, immár az új Ptk.-nak és a 2011. évi CLXXV.
törvény rendelkezéseinek megfelelő Alapszabályra tekintettel az Egyesület vala-
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4.2 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2015/2016-os tanévre:

mennyi tisztségviselőjének visszahívása és az Alapszabályban foglaltaknak meg-
felelő, új tisztségviselők megválasztása mellett döntött.

Határozat 2015/4.

A Közgyűlés 31 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett dön-
tött arról, hogy az Egyesület tisztújítása keretében - figyelemmel az
Alapszabály 2013. évi V. tv. (új Ptk.) és a 2011. évi CLXXV.
tv. rendelkezéseinek megfelelő módosítására is - visszahívja tisztsé-
géből az Egyesület elnökét, Vámi Tamás Álmost, valamint az aláb-
bi személyeket, azzal, hogy arra tekintettel, hogy a Civil Szervezetek
Nyilvántartásában képviselőként Vámi Tamás Álmos elnök szerepel, a
Nyilvántartást csupán az elnök személyében történt változás érinti:
az elnökség tagjait, azaz: Németh Viktória titkárt, Garaguly Gergő
János gazdasági felelőst, Pintér Ádám Balázs programfelelőst, Galgó-
czi Gábor külkapcsolati felelőst
a 2013. évi Alapszabály 10. pontjában foglalt alábbi személyeket:
Horváth László Bence rendszergazdát, Sárádi András honlapfelelőst és
Tóth Ágnes főszerkesztőt,
az Ellenőrző Bizottság tagjait, azaz: Horváth Balázs ellenőrző bizott-
sági tagot, Molnár Emese ellenőrző bizottsági tagot, Berta Zsófia el-
lenőrző bizottsági tagot, Herendi Borbála ellenőrző bizottsági tagot,
Enyingi Vera Atala ellenőrző bizottsági tagot.

4.2. A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2015/2016-
os tanévre:

4.2.1. Elnök

Vámi Tamás Álmos jelölte Hegedüs Dávidot az elnöki posztra (elfogadta a jelö-
lést). Hegedüs Dávid elmondta, hogy az ELTE első éves mesterképzéses hallga-
tója, aki Vámi Tamás Álmostól már egy évvel ezelőtt kapott megkeresést, hogy
vállalja a következő évben az elnöki posztot. Azóta folyamatos az utódképzés,
így nagyjából tudja, hogy mi lenne a feladata elnökként. Az új Alapszabályt is
teljes mértékben ismeri. Egyelőre nincs semmi különleges terve a következő évre,
jó lenne idén is Balaton Summer Schoolt szervezni, ami egyelőre úgy tűnik, hogy
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4.2 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2015/2016-os tanévre:

csak pénzügyi kérdés. A tavaszi programok már jórészt fixálva vannak, azokkal
nincs komolyabb teendő.

Kérdések, hozzászólások

Vámi Tamás Álmos: Közéleti tevékenységeid mik voltak eddig?
Hegedüs Dávid: EHB-ban egy évig voltam általános elnökségi tag. Az
ELTE TTK HÖK-ben voltam két évig képviselő és másfél évig szakte-
rületi koordinátor.
Karácsonyi József Sándor: Milyen Mafihés programokat szerveztél?
Hegedüs Dávid: Az EHB-ban én indítottam el a Fizikus Focit. Más
konkrét szervezési feladatom nem volt, de igen sok programon vettem
részt az évek során.
Horváth Balázs: Megjegyezném, hogy a programszervezés nem tartozik
az elnök feladatkörébe. Lenne egy kérdésem. Hogyan zajlott a felkészí-
tés?
Hegedüs Dávid: Vámi Tamás Álmos mutatott e-mailezéseket, elnökségi
ülésekre eljártam, elmondta, hogy hogyan működnek a dolgok de azért
nagyjából ismerem a Mafihét.
Karácsonyi József Sándor: Vannak-e valamilyen szponzorációs terveid,
kiket keresnél meg, hogy segítsék a Mafihét?
Hegedüs Dávid: Megkeresem azokat, akik eddig is segítettek, ami igen
nagy számban volt szerencsére. Ha ők nem segítenek, akkor igyekszem
a gazdasági felelőssel együtt keresni lehetőségeket.
Vámi Tamás Álmos: Ehhez lenne egy megjegyzésem. Egy éve Garaguly
Gergő Jánossal próbálkoztunk nagy céges megkeresésekkel, amihez van
egy listánk.

11:45 Krizsán Gergő megjelent. Képviseli Herendi Borbálát. Szavazati joggal
jelenlevők száma 34 fő.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 33 igen, 0 nem, 1 távolmaradás és 0
érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Hegedüs Dávidot az Egyesület elnö-
kének.
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4.2 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2015/2016-os tanévre:

Határozat 2015/5.

A Közgyűlés 33 igen, 0 nem szavazattal és 1 távolmaradás mellett
döntött arról, hogy az Egyesület elnöke Hegedüs Dávid legyen.

4.2.2. Titkár

Vámi Tamás Álmos jelölte Németh Viktóriát a titkári posztra (elfogadta a jelö-
lést). Németh Viktória elmondta, hogy már 1 éve tölti be a titkári pozíciót, ez idő
alatt sikerült átlátnia, hogy mit kell egy titkárnak csinálnia. Ennek megfelelően
dolgozott, pályázatok terén lehetett volna aktívabb, de ha kapott pályázatot, ab-
ba belevetette magát és alaposan átolvasta. A következő elnök mellett is lelkesen
szeretne dolgozni, és reméli az ő munkáját is tudja segíteni.

Kérdések, hozzászólások

Vámi Tamás Álmos: Van-e valami, amiben szeretnél fejlődni?
Németh Viktória: Kereshetnék több pályázatot, de nem biztos, hogy
lesz rá időm.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 33 igen, 0 nem, 1 távolmaradás és

0 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Németh Viktóriát az Egyesület tit-
kárának.

Határozat 2015/6.

A Közgyűlés 33 igen, 0 nem szavazattal és 1 távolmaradás mellett
döntött arról, hogy az Egyesület titkára Németh Viktória legyen.

4.2.3. Programfelelős

Vámi Tamás Álmos jelölte Maróti János Endrét a programfelelős posztra (elfo-
gadta a jelölést). Maróti János Endre elmondta, hogy csak fél éve tölti be ezt
a pozíciót, előtte csak önkéntesen vett részt a programok szervezésében. Az el-
múlt fél évben számos programra került sor, volt NYIFFF, ICPS, hogy csak a
legnagyobbakat említse. A jövőbe tekintve szeretne TISK-et, és BSS-t szervezni,
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4.2 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2015/2016-os tanévre:

ha lesz rá pénz. Szeretne egy egységes körlevelet csinálni, ahol minden Helyi Bi-
zottság programja benne lenne levélben. Illetve szeretné, ha a Helyi Bizottságok
programjairól én is tudna.

Kérdések, hozzászólások

Vámi Tamás Álmos: Hogy akarod ezt a levelezést?
Maróti János Endre: Az EHB-nak már van egy nagyon jó levelezése, ezt
szeretném tovább adni. Így mindenhol lenne egy olyan, hogy programok
a Mafihe ajánlásával.
Vámi Tamás Álmos: Lesz tagok@mafihe.hu lista, amin minden tag rajta
lesz.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 33 igen, 0 nem, 1 távolmaradás és

0 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Maróti János Endrét az Egyesület
programfelelősének.

Határozat 2015/7.

A Közgyűlés 33 igen, 0 nem szavazattal és 1 távolmaradás mellett
döntött arról, hogy az Egyesület programfelelőse Maróti János Endre
legyen.

4.2.4. Gazdasági felelős

Vámi Tamás Álmos jelölte Biricz András Mátyást a gazdasági felelős posztra (el-
fogadta a jelölést). Biricz András Mátyás elmondta, hogy a jelölésről már nyáron
beszélt Vámi Tamás Álmossal. Dolgozott már olyan helyen, ahol felelős volt na-
gyobb összegért, úgy gondolja tudja, hogy milyen felelősséget vállal a poszttal.
Olvasta az Alapszabályt. Jelenleg az EHB-ban Fókakoordinátorként van jelen, az
egyetemi tanulmányaival is jól áll.

Kérdések, hozzászólások

Nagy-Csiha Zsuzsanna: Hol tanulsz, mit csinálsz?
Biricz András Mátyás: ELTE, BSc másodév, fizikus szakirány.
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4.2 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2015/2016-os tanévre:

Vámi Tamás Álmos: Utódképzést kaptál?
Biricz András Mátyás: Igen, tőled.
Vámi Tamás Álmos: Támogatók keresésére van ötleted?
Biricz András Mátyás: Említetted, hogy van egy lista, illetve az elnökkel
együtt keresnék új lehetőségeket, konkrét ötletem még nincs.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 33 igen, 0 nem, 1 távolmaradás és 0

érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Biricz András Mátyást az Egyesület
gazdasági felelősének.

Határozat 2015/8.

A Közgyűlés 33 igen, 0 nem szavazattal és 1 távolmaradás mellett
döntött arról, hogy az Egyesület gazdasági felelőse Biricz András Má-
tyás legyen.

4.2.5. Külkapcsolati felelős

Krizsán Gergő jelölte Galgóczi Gábort a külkapcsolati felelős posztra (elfogadta
a jelölést). Galgóczi Gábor elmondta, hogy MSc elsőéves az ELTE-n. Az előző
évben is ő töltötte be a tisztséget, akkor az első három hónap arról szólt, hogy
belerázódjon a külkapcsolati dolgokba, felvegye a kapcsolatot az IAPS-szel és a
német egyesület tagjaival. Az elmúlt év legnagyobb sikere a Balaton Summer
School volt, ahol körülbelül 60 ember volt jelen, akiknek a fele külföldi volt. Sze-
retné idén is megszervezni ezt, ahol már reméli, hogy több magyar is jelen lesz.
Az elmúlt évben volt, hogy késett a dolgaival, ezt a BSc végzésnek és a TDK-nak
tulajdonítja. Elkezdte az angol nyelvű honlapot feltölteni tartalommal. Ami fon-
tos program lesz a következő évben az a német csereprogram, ami idén náluk lesz.
Volt szó tavaly portugál cserekapcsolatról, ami akkor nem jött össze, most tervezi
újra felvenni velük a kapcsolatot.

Kérdések, hozzászólások

Hegedüs Dávid: Új és lelkes olaszokkal van terved?
Galgóczi Gábor: Konkrét cseréről még nem beszéltünk, vannak nemzet-
közi programjaik. Megpróbálhatom felvenni a kapcsolatot, hátha tetszik
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4.2 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2015/2016-os tanévre:

nekik az ötlet.
Németh Viktória: Mikorra tervezed a cseréket?
Galgóczi Gábor: Hát Portugáliába melegbe menjünk, szóval talán ta-
vasszal, de erről még nincs konkrét tervem.
Horváth Balázs: Mi a véleményed arról, hogy a Mafihe szervezzen a
közeljövőben ICPS-t?
Galgóczi Gábor: Ha idén beadnánk, akkor 2018-ban tudnánk megszer-
vezni. Ehhez kell egyfajta folytonosság, ami nem tudom, hogy biztos
van-e. Én támogatnám, szerintem múltkor is majdnem mi kaptuk meg a
lehetőséget, ami nagy szó ahhoz képest, hogy előtte pár évvel rendeztük.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 33 igen, 0 nem, 1 távolmaradás és

0 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Galgóczi Gábort az Egyesület kül-
kapcsolati felelősének.

Határozat 2015/9.

A Közgyűlés 33 igen, 0 nem szavazattal és 1 távolmaradás mellett
döntött arról, hogy az Egyesület külkapcsolati felelőse Galgóczi Gábor
legyen.

4.2.6. Az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőinek megválasztása

• Az Ellenőrző Bizottság elnöki posztjára Hegedüs Dávid jelölte Vámi Tamás
Álmost (elfogadta a jelölést).

Határozat 2015/10.

A Közgyűlés 29 igen, 1 nem szavazattal, 2 távolmaradás és 1 ér-
vénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellen-
őrző Bizottságának elnöke Vámi Tamás Álmos legyen.
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4.2 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2015/2016-os tanévre:

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Németh Viktória jelölte Herendi Borbálát (elfo-
gadta a jelölést).

Határozat 2015/11.

A Közgyűlés 30 igen, 1 nem szavazattal, 2 távolmaradás és 1 ér-
vénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellen-
őrző Bizottságának tagja Herendi Borbála legyen.

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Vanó Lilla jelölte Berekméri Evelint (elfogadta
a jelölést).

Határozat 2015/12.

A Közgyűlés 31 igen, 0 nem szavazattal, 2 távolmaradás és 1 ér-
vénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellen-
őrző Bizottságának tagja Berekméri Evelin legyen.

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Nagy Róbert jelölte Székely Ákost (elfogadta a
jelölést).

Határozat 2015/13.

A Közgyűlés 31 igen, 0 nem szavazattal, 2 távolmaradás és 1 ér-
vénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellen-
őrző Bizottságának tagja Székely Ákos legyen.

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Bors Noémi jelölte Gajdos Tamást (elfogadta a
jelölést).
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4.2 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2015/2016-os tanévre:

Határozat 2015/14.

A Közgyűlés 31 igen, 0 nem szavazattal, 2 távolmaradás és 1 ér-
vénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellen-
őrző Bizottságának tagja Gajdos Tamás legyen.

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Krizsán Gergő jelölte Kriszbacher Gergőt (elfo-
gadta a jelölést).

Határozat 2015/15.

A Közgyűlés 31 igen, 0 nem szavazattal, 2 távolmaradás és 1 ér-
vénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellen-
őrző Bizottságának tagja Kriszbacher Gergő legyen.

4.2.7. Feladatvállalók megválasztása:

Vámi Tamás Álmos jelölte Szánthó Lénárd Lajost a rendszergazda posztra (el-
fogadta a jelölést), Sárádi András jelölte Szánthó Lénárd Lajost a honlapfelelős
posztra (elfogadta a jelölést), Tóth Ágnes jelölte Tóth Petra Szandrát Mafigyelő
főszerkesztő posztra (elfogadta a jelölést).

Szánthó Lénárd Lajos honlapfelelősi jelölésénél elmondta, hogy biofizikus hall-
gató az ELTE-n, megcsúszott harmadik évét kezdte. Egy évet volt az EHB hon-
lapfelelőse, ahol fejlesztette a honlapot, megduplázva a látogatottságot. Tavasz
óra a rendszergazda posztot töltötte be. Ha megkapja a rendszergazda posztot is,
akkor együtt tudja az egész informatikát fejleszteni.

Kérdések, hozzászólások

Vámi Tamás Álmos: Milyen a szerver?
Szánthó Lénárd Lajos: A szerver nagyon jó. Szoftveres rész is elölről fel
van építve.
Horváth Balázs: Mi garantálja azt, hogy biztonságban vannak az ada-
tok?
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4.2 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2015/2016-os tanévre:

Szánthó Lénárd Lajos: Nincs olyan rendszer, ami biztonságban tartja
az adatokat. Figyelem a levelezéseket, és ha kiszúrok valami gyanúsat,
akkor cselekszem. Eddig a usereknél régi szerveren minden e-mailhez
tartozott egy felhasználó, így volt körülbelül 100 felhasználó gyenge jel-
szókkal, amit könnyen fel lehetett törni. Most lesz nagyjából 3 felhasz-
náló, mindenki másnak lesz felhője, ahova feltölthet adatokat. Kicsit
google stílusú lesz csak Mafihével.
Karácsonyi József Sándor: Ezt a következő közgyűlésig tervezet megcsi-
nálni?
Szánthó Lénárd Lajos: Ezt én már múlthétre terveztem, problémamen-
tesen karácsonyig fog felépülni a dolog.
Horváth Balázs: Ami most a google-on van az átkerül ide?
Szánthó Lénárd Lajos: Nem titkolt célom, hogy a Mafihés adatok a
Mafihe informatikáján belül maradjanak, legyen egy felhasználóbarát
rendszer.

A Főszerkesztői posztra jelentkező Tóth Petra Szandra írásban elküldte moti-
vációs levelét, melyet Németh Viktória felolvasott. Tóth Ágnes hozzáfűzte, hogy
szerinte nagyon alkalmas a poszt betöltésére és reméli, hogy mindannyiukkal jól
együtt tud majd dolgozni. Viszont hozzátette, hogy ehhez az is kell, hogy min-
denki tartsa a kapcsolatot a főszerkesztővel.

Határozat 2015/16.

A Közgyűlés az alábbi táblázatba foglaltak szerint döntött a felso-
rolt feladatvállalók megválasztásáról:

Feladatvállaló igen nem távolmaradás érvénytelen eredmény név
Rendszergazda 33 0 1 0 megválasztva Szánthó Lénárd

Lajos
Honlapfelelős 33 0 1 0 megválasztva Szánthó Lénárd

Lajos
Főszerkesztő 33 0 1 0 megválasztva Tóth Petra

Szandra

16



4.2 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2015/2016-os tanévre:

4.2.8. Médiakoordinátor

Vámi Tamás Álmos javasolta, hogy ebben az évben is hozzuk létre a média-
koordinátori szerepet. A Közgyűlés kézfeltartással szavazott. A Közgyűlés a ja-
vaslatot nyílt szavazás során egyhangúlag elfogadta.

Vanó Lilla jelölte Pál Bernadett Diánát a médiakoordinátori posztra (elfogadta
a jelölést). Pál Bernadett Diána elmondta, hogy ELTE-n MSc elsőéves csillagász.
Már egy éve ő az Egyesület médiakoordinátora. Valóban jó ötlet volt ez a poszt,
könnyű átlátni a Mafihe grafikai megjelenését. Szeretné ezt a színvonalat a kö-
vetkező évben is fenntartani. Hajlamos dolgokat elfelejteni, ezért szekálni kell őt
e-mailben. Idén is biztosan lesz TISK, BSS, illetve CERN plakát.

A Közgyűlés titkosan szavazott a médiakoordinátor jelöltről.

A Közgyűlés 32 igen, 0 nem, 2 távolmaradás mellett megválasztotta Pál Ber-
nadett Diánát az Egyesület médiakoordinátorának.

13:05-kor Németh Péter megjelent. Képviseli Zsuga Lilla Veronikát. Szavazati
joggal jelenlevők száma 36.

4.2.9. A vezetőségi ülésekre állandó meghívottak jelöltjei

Jelöltek:

Debreceni Helyi Bizottság: jelölt: Tomán János
ELTE Helyi Bizottság: jelölt: Vanó Lilla
Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság: jelölt: Zsuga Lilla Veronika
Szegedi Helyi Bizottság: jelölt: Bors Noémi
Pécsi Helyi Bizottság: jelölt: Nagy-Csiha Zsuzsanna

A jelöltek elfogadták a jelölést.
A Közgyűlés titkosan szavazott a jelöltekről.
A szavazás eredménye:
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NB delegált igen nem távolmaradás érvénytelen eredmény név
DHB 34 0 2 0 megválasztva Tomán János
EHB 34 0 2 0 megválasztva Vanó Lilla
MFHB 34 0 2 0 megválasztva Zsuga Lilla

Veronika
SZHB 35 0 1 0 megválasztva Bors Noémi
PHB 34 0 2 0 megválasztva Szám Anita

5. Döntés a közhasznú nyilvántartásba vételi kérelem be-
nyújtásáról

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy a Fővárosi Törvényszék a
13.Pk.61.443/1990/85. számú végzésével elrendelte az Egyesület közhasznú jogál-
lásának nyilvántartásból való törlését 2014. június 1-i hatállyal az alábbiak miatt:
Az Egyesület a közhasznú jogállását az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (Ectv.) hatályba lépését megelőzően szerezte. Az Ectv. 75. § (5) be-
kezdése szerint az Ectv. szerinti feltételeknek való megfelelés esetén az Egyesület
2014. május 31-ig kezdeményezhette volna az Ectv-nek megfelelő közhasznúság
jogállás nyilvántartásba vételét, amely határidőig azonban ilyen kérelem benyúj-
tására nem került sor.

Mindezekre tekintettel a Közgyűlés a közhasznú nyilvántartásba vételi kérelem
benyújtása mellett döntött.

Határozat 2015/17.

A Közgyűlés 36 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
döntött a közhasznú nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáról.
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6. Döntés az újonnan megválasztott tisztségviselők nevével
kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály el-
fogadásáról

Határozat 2015/18.

A Közgyűlés 36 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
döntött a 3. napirendi pontként elfogadott egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabálynak a 4. napirendi pont tárgyalása során megválasztott
tisztségviselők nevével történő kiegészítéséről.

7. Költségvetési és működési tervezet a 2015/2016-os tan-
évre

Az Egyesület költségvetési tervezetét Vámi Tamás Álmos, az Egyesület előző el-
nöke ismertette. A működési tervezet mellékelve.

A Közgyűlés nyíltan szavazott a 2015/2016-os tanévi költségvetési és működési
tervezetről.
A Közgyűlés 36 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2015/2016-os tanévi
költségvetési és működési tervezetet.

Határozat 2015/19.

A Közgyűlés 36 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
elfogadta a 2015/2016-os tanévi költségvetési és működési tervezetet.

8. Egyebek

Mafigyelő emléktoll díj

Vámi Tamás Álmos átadta a Tóth Ágnesnek a Mafigyelő Emléktollat, ezzel
megköszönve az elmúlt három évben végzett kiemelkedő munkáját.
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EHB SzMSz módosítása

Vanó Lilla beszámolt a változásokról. Kivettek pár dolgot, amik már nem
volt érvényben, lett PR felelős a pólófelelős helyett, valamint beírták a FÓKA
koordinátort.

A Közgyűlés a változtatásokat nyílt szavazás során egyhangúlag elfogadta.

MFHB SzMSz módosítása

Németh Péter: A régi már nem felelt meg a jelen körülményeknek, így írtunk
egy teljesen újat a régi alapján.

A Közgyűlés a változtatásokat nyílt szavazás során 35 igen, 0 nem és 1 tartóz-
kodás mellett elfogadta.

A levezetőelnök 14:29-kor lezárta a Közgyűlést.

Kelt: Budapest, 2015. október 24.

Vámi Tamás Álmos Németh Viktória
Levezető elnök Jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelelsítő tag jegyzőkönyv hitelelsítő tag
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Tanú: Tanú:

neve: neve:

lakóhelye: lakóhelye:

személyi igazolvány száma: személyi igazolvány száma:
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