Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Megismételt Közgyűlés
Budapest, 2016

Időpont: 2016. október 8. 9:15
Helyszín: Budapest
Mellékletek:
• Jelenléti ív
• Tisztségviselők beszámolói
• Feladatvállalók beszámolói
• Gazdasági beszámoló
• Alapszabály
• EHB SzMSz
• PHB SzMSz
Az elnök a határozatképesség vizsgálata során a megismételt Közgyűlésre tekintettel, a megjelentek számától függetlenül megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.
A Közgyűlésen a benyújtott papírok alapján képviseltetve van jelen Madarász Anna (Németh Viktória képviseli), Kriszbacher Gergő (Krizsán Gergő képviseli), Balogh Ferenc (Németh
Péter képviseli), Gajdos Tamás (Soltész Attila képviseli), Meleg András (Biricz András Mátyás képviseli), Nagy-Csiha Zsuzsanna (Krizsán Gergő képviseli), Kruzsicz Bernadett (Németh
Viktória képviseli), Tomán János (Szánthó Lénárd Lajos képviseli).
Határozat 2016/20.
A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyv-hitelesítő és szavazatszámláló
bizottság megválasztásáról az alábbiak szerint:
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Levezető elnök neve: Hegedüs Dávid
Jegyzőkönyvvezető neve: Németh Viktória
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Sveiczer András, Maróti János Endre
Szavazatszámláló bizottság tagjainak neve: Kövér Krisztina, Vámi Tamás Álmos,
Berekméri Evelin
Napirendi pontok:
1. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszámolók elfogadása
2. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új tisztségviselők valamint feladatvállalók
választása
3. Döntés az újonnan megválasztott tisztségviselők nevével kiegészített, egységes szerkezetbe
foglalt Alapszabály elfogadásáról
4. Az Egyesület új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
5. Költségvetési és működési tervezet a 2016/2017-es tanévre
6. Egyebek
A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszámolók
elfogadása
1.1. Elnök
A beszámolót az Egyesület elnöke, Hegedüs Dávid tartotta. Írásbeli beszámoló
mellékelve. Hegedüs Dávid az írásbeli beszámolót röviden, szóban összefoglalta,
és annyival kiegészítette, hogy az év során elvesztette az Egyesület az ELTE-n
lévő raktárát, melynek következtében hatalmas munkával sikerült mindent kipakolni és egy intézeti kisebb raktárba illetve az irodába berakni.
Galgóczi Gábor megjelent 9:27-kor. Szavazati joggal jelenlévők száma 21 fő.
1.2. Titkár
A beszámolót az Egyesület titkára, Németh Viktória tartotta. Írásbeli beszámoló
mellékelve.
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1.3 Gazdasági felelős

1.3. Gazdasági felelős
A beszámolót az Egyesület gazdasági felelőse, Biricz András Mátyás tartotta. Írásbeli beszámoló mellékelve. Biricz András Mátyás az irásbeli beszámolót röviden,
szóban összefoglalta.
Kérdések, hozzászólások

Hegedüs Dávid: Az Alapszabályban foglalt feladataid közül hányat csináltál meg?
Biricz András Mátyás: Tudod, hogy eleinte nehéz volt, és voltak olyan
dolgok, amik nem sikerültek. Gyakorlatilag a semmiből kellett felhoznom a dolgokat, az elődöm semmit nem mondott nekem, Dávid is új
elnökként eleinte nem tudott sokat segíteni. Azt tudom, hogy elrontottam néhány dolgot, de ha újra megválasztotok, akkor vannak már
elképzeléseim, hogy hogyan kéne jobban csinálni. Februártól kezdve
próbáltam odatenni magam, de tudom, hogy nem mindig sikerült, lehetett volna sokkal jobban csinálni.

1.4. Programfelelős
A beszámolót az Egyesület programfelelőse, Maróti János Endre tartotta. Írásbeli
beszámoló mellékelve. Maróti János Endre az írásbeli beszámolót röviden, szóban
összefoglalta.
1.5. Külkapcsolati felelős
A beszámolót az Egyesület külkapcsolati felelőse, Galgóczi Gábor tartotta. Írásbeli beszámoló mellékelve. Galgóczi Gábor az írásbeli beszámolót röviden, szóban
összefoglalta.
1.6. Mafigyelő főszerkesztő
A beszámolót a Mafigyelő főszerkesztője, Tóth Petra Szandra írásban benyújtotta.
Írásbeli beszámoló mellékelve.
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1.6 Mafigyelő főszerkesztő

Kérdések, hozzászólások

Berekméri Evelin: Jól értem, hogy volt egy fotópályázat, amire ki volt
írva, hogy ha küldenek be képet, akkor nyerhetnek valamit, és végül
nem lett belőle semmi?
Maróti János Endre: Ki volt írva, hogy ha nincs 10 fő akkor nincs díjazás.
Berekméri Evelin: A nyári gólyaszámról tudnátok valamit mondani?
Hegedüs Dávid: Nyáron Petra nem volt elérhető, és így nem került a
gólyaszám összerakásra. Biricz András Mátyás és Tóth Ágnes keresett
meg engem augusztus végén, hogy rakjunk össze valamit. Ez megindult,
de munka és egyéb problémák miatt folyamatosan csúszott, így akkor
már arra gondoltunk, hogy várjuk meg a tisztújítókat, és az új Helyi
Bizottsági tagokat tegyük be az újságba. Németh Viktóriának volt az
az ötlete, hogy akkor már a Közgyűlés után az új tisztségviselőket írjuk
bele, és egy ilyen köszöntő újság legyen.
Krizsán Gergő: A beszámolóban volt, hogy a Mafigyelő újragondolása
szükséges. Ehhez kapcsolódóan észrevételem lenne, hogy a mai közösségi hálók, például Facebook segítségével sokkal több embert lehet elérni.
Nem is tudom, hogy mint újság van-e értelme a Mafigyelőnek.
Hegedüs Dávid: A Mafigyelő, mint online blog működik. A gólyaszámmal kapcsolatban mi a véleményetek?
Soltész Attila: Lehet most már több értelme lenne egy alakuló számnak.
Biricz András Mátyás: Ez bármikor megállja a helyét, bemutatja a Mafihét, szerintem is érdemes megcsinálni
Vámi Tamás Álmos: Én azt mondom, hogy ami most van az kerüljön
nyomtatásba.
Soltész Attila: Jó lenne, ha a Helyi Bizottságokból mindenki kijelölne
egy személyt, aki a helyi rendezvényekről köteles lenne cikket írni, hogy
legyen cikk a Mafigyelőbe.
Vanó Lilla: Én támogatom.
Krizsán Gergő: Nálunk egy-egy embernek annyi dolga van a programszervezéssel kapcsolatban, hogy ha e mellé még egy beszámolót is kéne
írni, az rámenne a tanulmányokra.
Hegedüs Dávid: Ilyen dolgot nem tudunk kötelezni. Próbáljunk meg
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1.7 Honlapfelelősi beszámoló

minél többet írni a programokról.
Vámi Tamás Álmos: Mennyi a látogatottság?
Németh Viktória: A látogatók fele külföldi. Amióta a Facebookon reklámozzuk azóta 50 százalékkal nőtt a látogatottság.

1.7. Honlapfelelősi beszámoló
A beszámolót az Egyesület honlapfelelőse, Szánthó Lénárd Lajos írásban benyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
1.8. Rendszergazda
A beszámolót az Egyesület rendszergazdája, Szánthó Lénárd Lajos írásban benyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
Kérdések, hozzászólások

Berekméri Evelin: Láttam, hogy nagyon nagy volt a kamerához a hozzájárulása.
Hegedüs Dávid: Elnökségin megszavaztuk a keretet, és ő vállalta, hogy
kifizeti a különbözetet. Az elkészülés azért csúszott, mert nem eslődleges prioritású volt a kamera.
Sveiczer András: Mikor rak be spamszűrőt a rendszerre?
Hegedüs Dávid: Használj g-mailt, annak nagyon jó a spamszűrője. Ezek
mellett persze én is láttam a problémát, továbbítom neki ezt a kérést.
Krizsán Gergő: A PHB nevében szeretném megköszönni a holnapunkon
való segítését.

Tóth Petra Szandra megjelent 10:02-kor. Szavazati joggal jelenlévők száma 22
fő.
1.9. Médiakoordinátor
A beszámolót az Egyesület médiakoordinátora, Pál Bernadett Diána tartotta.
Írásbeli beszámoló mellékelve.
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1.10 Helyi bizottságok beszámolója

Kérdések, hozzászólások

Hegedüs Dávid: Hogy állnak a logók?
Pál Bernadett Diána: Lénárddal csinosítgatjuk, be fogom fejezni akkor
is, ha már nem leszek a poszton.
1.10. Helyi bizottságok beszámolója
• Szegedi Helyi Bizottság (SZHB)
A beszámolót Soltész Attila az SZHB elnöke tartotta. Írásbeli beszámoló mellékelve. Soltész Attila a beszámolót szóban összefoglalta és néhány szóban kiegészítette.
• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)
A beszámolót Németh Péter, az MFHB elnöke írásban benyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
Kérdések, hozzászólások

Hegedüs Dávid: Az utóbbi évben vagy inaktívak voltatok, vagy ha aktívak, mi akkor sem tudtunk róla, mert semmilyen kommunikáció nem
volt köztünk. A következő évben szeretném, ha ezen tudnánk javítani.
• ELTE Helyi Bizottság (EHB)
A beszámolót Vanó Lilla, az EHB elnöke tartotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)
A beszámolót Kruzsicz Bernadett, a DHB elnöke írásban benyújtotta. Írásbeli
beszámoló mellékelve.
• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)
A beszámolót Nagy-Csiha Zsuzsanna, a PHB elnöke írásban benyújtotta. Írásbeli
beszámoló mellékelve.
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1.11 Ellenőrző Bizottság

Kérdések, hozzászólások

Krizsán Gergő: Csütörtökön volt tisztújító, azt tűztük ki célunknak,
hogy keressünk új tagokat, és sikerült 2 új tagot az elnökségi tagok közé
választanunk. Továbbiakban is a fiatalítás a cél és az utódok keresése.
Vámi Tamás Álmos: Gratulálok nektek, a beszámolót jó volt olvasni.

1.11. Ellenőrző Bizottság
Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Vámi Tamás Álmos írásbeli beszámolóját mellékelte.
1.12. Gazdasági beszámoló
A beszámolót Biricz András Mátyás és Hegedüs Dávid készítette el, szóban Biricz
András Mátyás ismertette. Összefoglaló táblázat mellékelve.

1.13. Szavazás
A Közgyűlés az elnökség és tisztségviselő tagok beszámolóinak elfogadásáról, a HB
tagok és az EB elnök beszámolójának elfogadásáról, illetve a pénzügyi beszámoló
elfogadásáról titkosan szavazott, ekkor a szavazati joggal rendelkezők száma 22
fő.
Határozat 2016/21.
A Közgyűlés az alábbi táblázatban foglaltak szerint döntött a felsorolt tisztségviselők és feladatvállalók által benyújtott beszámolók elfogadásáról:
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Beszámoló
igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
Elnök
20
0
1
1
elfogadva
Titkár
20
0
1
1
elfogadva
Gazdasági felelős
17
1
3
1
elfogadva
Külkapcsolati felelős 20
1
0
1
elfogadva
Programfelelős
21
0
0
1
elfogadva
Főszerkesztő
19
2
0
1
elfogadva
Honlapfelelős
21
0
0
1
elfogadva
Rendszergazda
21
0
0
1
elfogadva
Médiakoordinátor
19
1
1
1
elfogadva
Beszámoló
igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
SzHB
18
0
2
2
elfogadva
MFHB
15
4
1
2
elfogadva
EHB
19
0
1
2
elfogadva
PHB
19
0
1
2
elfogadva
DHB
19
1
0
2
elfogadva
DHB
19
1
0
2
elfogadva
Gazdasági beszámoló 21
0
1
0
elfogadva
Németh Péter megjelent 10:43-kor. Képviseli Balogh Ferencet. Szavazati joggal
jelenlévők száma 24 fő.

2. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új tisztségviselők valamint feladatvállalók választása
Az Alapszabály IV./4/a pontja szerint a tisztségviselőket a Közgyűlés a következő éves rendes közgyűlés időpontjáig választja, megbízatásuk lejárta után újra
választhatóak. Ennek értelmében a 2015.10.24-én megválasztott tisztségviselők
megbízatása lejárt, így az alábbi pontban új tisztségviselőket választunk meg.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2016/2017-es tanévre:

2.1. A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2016/2017es tanévre:
2.1.1. Elnök

Németh Viktória jelölte Hegedüs Dávidot az elnöki posztra (elfogadta a jelölést).
Hegedüs Dávid elmondta, hogy már egy éve elnök, ami számára a betanulás éve
volt, sok mindent meg kellett ismernie. Ez részben nehéz is volt, mert sok minden
változott, új alapszabálya lett az Egyesületnek. Voltak az év során hibái, erről a
beszámolójában is írt, ezek nagyrészt abból eredtek, hogy sokszor hosszabb idő
volt, amire rájöttek, hogy mit és hogyan kellene megcsinálni. Jövő évi terve egyrészt mindent tisztázzon és rendbe rakjon a Mafihe környékén, ami úgy gondolja
nagy feladat lesz, viszont már az SzMSz megírásával elkezdődött. Másrészt szeretne egy jó BSS-t szervezni a szokásos programokon kívül. Mindezek mellett az
Egyesület belső kommunikációján szeretne javítani.
Kérdések, hozzászólások

Krizsán Gergő: A belső kommunikációt milyen módon szeretnéd fejleszteni?
Hegedüs Dávid: Ha a programfelelős vagy az elnök küld a vezetőségi
listára valamit, akkor az azért van, mert el akarja érni az országos tagokat. Ha erre nem kap választ akkor nem tudja sikeresen promotálni a
programokat, így szeretném, hogy ezen a területen fejlődjünk. Ezt még
nem tudom pontosan hogyan akarom kivitelezni, de ez a rendszer, hogy
egy levlistára írtunk mindenkinek, általánosan megfogalmazva az nem
jó, sok Helyi Bizottság figyelmen kívül hagyta az e-maileket.
Vámi Tamás Álmos: Van ötleted pénzforrásokra?
Hegedüs Dávid: CERN Kirándulás önrészről és a Wignerrel együtt társszervezőként fog megvalósulni. A BSS-re alapból vannak támogatások,
mert az előzőről tudtunk átcsoportosítani, illetve Furukawa, PázmányEötvös Alapítvány és az ELTE Tehetséggondozási Tanácsát fogjuk megkeresni. Leginkább a régi támogatókat keresem meg ezzel kapcsolatban,
valamint ennek a forrása lesz az adó 1% a 2015-ös évről. A TISK-et
a Fúziós Plazmafizika csoport nagymértékben támogatja, ezen kívül az
IAPS-nél fogunk pályázni.
Vámi Tamás Álmos: Van új programötleted?
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2016/2017-es tanévre:

Hegedüs Dávid: Jelenleg nincs, de szeretném frissíteni a repertoárunkat.
1 évig szeretném vállalni a tisztséget, s az utánpótlásra több ötletem is
van.
A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 23 igen, 0 nem, 0 távolmaradás és 1
érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Hegedüs Dávidot az Egyesület elnökének.
Határozat 2016/22.
A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület elnöke Hegedüs
Dávid legyen.
2.1.2. Titkár

Németh Viktória jelölte Bódai Viktóriát a titkári posztra (elfogadta a jelölést).
Bódai Viktória elmondta, hogy harmadéves fizikushallgató az ELTE-n, eddig is
tagja volt a Mafihének, az EHB programjain nagy számban megjelent, de szeretne
aktívan is tagja lenni az Egyesületnek. Az utóbbi néhány elnökségin részt vett, az
egyiken jegyzőkönyvet is vezetett a titkár távolléte miatt. Az utódképzést megkapta, megismerkedett az Alapszabállyal és jelen volt a mostanra elkészült SzMSz
megírásánál is.
Szánthó Lénárd Lajos megjelent: 11:14-kor. Képviseli Tomán Jánost. Szavazati joggal jelenlévők száma 26 fő.
Kérdések, hozzászólások

Vámi Tamás Álmos: Látsz-e arra esélyt, hogy konfliktus fog származni
abból, hogy magánéleti viszonyban vagy az elnökkel?
Bódai Viktória: Nem, mert el tudjuk különíteni a magánéletet a munkától.
Vámi Tamás Álmos: A tanulmányaiddal össze tudod majd egyeztetni a
titkári teendőket?
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2016/2017-es tanévre:

Bódai Viktória: Igen, nem fog problémát okozni.
Vámi Tamás Álmos: Össze tudnád foglalni a pályázatokkal való korábbi
tapasztalataidat?
Bódai Viktória: A HÖK és a minisztérium felé is van pályázatom, szerintem nem lesz vele probléma.
Vámi Tamás Álmos: Az EPER-t ismered?
Bódai Viktória: Az egyik rendszeres pályázatomat ott szoktam leadni.
Németh Péter: Említetted, hogy harmadéves vagy. Mennyire fogja befolyásolni a tanulmányaidat a munka?
Bódai Viktória: Igyekszem megtalálni a megfelelő hangsúlyt. A BSc-ből
még van 1 évem hátra, így nem fog a szakdolgozat és a záróvizsga időt
elvenni ebben a tanévben.
Vámi Tamás Álmos: Alkalmasnak érzed-e magad az elnök akadályoztatása esetén az Egyesület vezetésére?
Bódai Viktória: Igen. Igyekezni fogok.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 24 igen, 0 nem, 0 távolmaradás és 2
érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Bódai Viktóriát az Egyesület titkárának.
Határozat 2016/23.
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 2 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület titkára Bódai
Viktória legyen.
2.1.3. Gazdasági felelős

Hegedüs Dávid jelölte Biricz András Mátyást a gazdasági felelős posztra (elfogadta a jelölést). Biricz András Mátyás elmondta, hogy az elmúlt év tapasztalatai és
hibái után szeretne újra indulni, hogy egy teljesen átlátható és jól működő gazdasági rendszert hozzon létre a Mafihének. Olyan terve van, hogy csinál a Mafihének
egy olyan online dokumentumot, amit minden Helyi Bizottság elér, és a magáét
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2016/2017-es tanévre:

tudja szerkeszti, frissíteni. Ehhez hozzáférne minden olyan személy, aki költekezhet, tervei szerint ezt kéne vezetni, havonta frissíteni, hogy minden hónapban egy
lezárt egyenleg legyen. Azért kell ezt megcsinálni, és azért kell, hogy jó legyen,
mert akkor a májusi gazdasági beszámoló megírása is gördülékenyebben menne.
Nagyon reméli, hogy ezt sikerül megcsinálnia egy hónapon belül.
Kérdések, hozzászólások

Krizsán Gergő: Nálunk többször van olyan, hogy elköltjük a pénzt, de
magát a számlát 2-3 héttel később kapjuk meg.
Biricz András Mátyás: Akkor ott jelölni kell a kiadáshoz, hogy késik a
számla.
Vámi Tamás Álmos: Ez a program nem rajtad múlik, hanem hogy a Helyi Bizottságok megcsinálják-e. Hogyan akarod motiválni ebben őket?
Biricz András Mátyás: Ez egy jó kérdés. Amit elsőként lehet tenni az az
e-mailezés, de ha már létrehozzuk a felületet, akkor létre lehetne hozni
egy gazdaságis levlistát, úgy lehetne egy csatorna.
Hegedüs Dávid: Szerintem azok fogják kitölteni a doksit akik bevit is
írhatnak alá, és az a Vezetőség.
Berekméri Evelin: Hogyan egyezteted ezt a tanulmányokkal, mert ha
jól értettem tavasszal van nagy munka.
Biricz András Mátyás: Ha létrejön ez a doksi, akkor nem lesz nagy munka.
Hegedüs Dávid: Mennyire tudod összeegyeztetni az IAPS-es event coordinator tisztségeddel?
Biricz András Mátyás: Szerintem menni fog, most még év elején nem
volt minden rendben, de már tisztul a kép, tudom mit kell csinálnom
az IAPS-ben, kommunikálnom, CERN kirándulást kell szerveznem. De
ha már megemlítetted az IAPS-et akkor mondom, hogy jól jön, hogy ha
van a Mafihének egy kontaktja feléjük, így aktívabb a kapcsolat velük.
Galgóczi Gábor: Tervezel részt venni új pénzügyi pályázatok keresésében és megírásában?
Biricz András Mátyás: Igen.
Vámi Tamás Álmos: Milyen cégeket kívánsz megkeresni?
Biricz András Mátyás: Van egy támogatói bázisunk, amiket Dávid is
említett, őket meg lehet újra keresni. Ezt bővíteni kellene. Jó lenne ha
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lehetne egy fenntartási költségeket fedező támogatási forrást találni.
A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 20 igen, 1 nem, 0 távolmaradás és 5
érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Biricz András Mátyást az Egyesület
gazdasági felelősének.
Határozat 2016/24.
A Közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 5 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület gazdasági
felelőse Biricz András Mátyás legyen.
2.1.4. Programfelelős

Maróti János Endre jelölte Vanó Lillát a programfelelős posztra (elfogadta a jelölést). Bódai Viktória jelölte Meleg Andrást a programfelelős posztra (elfogadta
a jelölést).
Vanó Lilla elmondta, hogy MSc másodéves az ELTE-n. Az elmúlt években már
többször elvetette azt az ötletet magában, hogy jelentkezzen programfelelősnek,
mert nem lenne rá ideje. Idén úgy gondolja, hogy lenne rá ideje, egyrészt, mert
a TISK-et eleve Ő szervezi, a többi programra pedig van főszervező, így nem
lenne talán annyi munka vele. Bár utolsó éves, és csinálnia kell a diplomamunkát,
azt már most elkezdte, és úgy gondolja, hogy belefér mellette a programfelelősi
pozíció az idejébe. Ami a tervezetet illeti: szeretne egy MOEV-et, amit az EHBnak és az MFHB-nak adna át, a TISK-et Ő szervezné, ott fúziós plazmafizika a
téma, a CERN Kirándulás szervezésébe is segítenie. Lenne egy NYIFFF is ősszel,
és lenne ötletem egy országo fizikus konferenciára, ahol mindenki előadhatná a
kutatását, ezt is jó lenne akár jövő ősz elején vagy valami hasonló időpontba
megszervezni. Abban az esetben ha Ő lesz megválasztva, akkor a másik jelöltet
bevenné a programokba, hogy jövőre felkészülten akarjon és tudjon jelentkezni.
Kérdések, hozzászólások

Krizsán Gergő: Milyen lenne az együttműködés, hogy próbálnád a Helyi
Bizottságokkal a kapcsolatot tartani?
Vanó Lilla: E-mailen.
13

2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2016/2017-es tanévre:

Krizsán Gergő: Nem a felületre, hanem a szervezés mikéntjére gondoltam. Mert eddig nem éreztem a kapcsolatot.
Vanó Lilla: A Mafihe programfelelősnek a Helyi Bizottságok programjaiba nincs beleszólása, de a Mafihe országos programjainál a hirdetést
lehet még aktívabban kérni.
Szánthó Lénárd Lajos: Magyarországi vagy nyelvi határral gondolnád
ezt az új konferenciát?
Vanó Lilla: Természetesen a nyelvi határnál.
Vámi Tamás Álmos: Jövőre PhD-zni szeretnél, ezt itthon tervezed?
Vanó Lilla: Igen, tervezek és nem itthon.
Vámi Tamás Álmos: Nem gondolod, hogy ez majd problémát fog okozni
a munkád elvégzésében?
Vanó Lilla: A PhD szeptember végén szokott kezdődni, és szerintem azt
a 3 hetet már e-mailezve is meg lehet csinálni.
Hegedüs Dávid: Mondjuk pont a leghúzósabb 3 hétről beszélünk, NYIFFF,
Közgyűlés, Német Csereprogram.
Vanó Lilla: Ha arról van szó akkor az utódomnak is át lehet adni azokat
a feladatokat.
Biricz András Mátyás: Nem csak akkor nem fogsz járni, amikor már
elmész, ennek van egy jenetkezési fázisa is, és az MSc-s szakdolgozat
kicsit nehezebb, mint a BSc-s. Nem tudom, hogy a te időbeosztásod
milyen, bele fog-e férni mindezek mellett.
Vanó Lilla: Mivel már elkezdtem a szakdolgozatomat írni és nem lesz
sok kreditem a tavaszi félévben, ezért úgy gondolom bele fog férni az
időmbe.
Hegedüs Dávid: Mi a véleményed a szervezői munkacsoportról?
Vanó Lilla: Ez egy jó ötlet, kicsit hasonlít a fizaktívhoz, hogy embereket
vonunk be a szervezésbe, nem tudom, hogy mennyire lesz hatékony, de
mindenképpen meg kell próbálni.
Hegedüs Dávid: Hogyan vonnád be az embereket?
Vanó Lilla: Kihirdetném és elküldeném minden Helyi Bizottság elnökének, csinálnék rá eseményt és mondanám személyesen is.
Berekméri Evelin: Mondj egy olyat, amit a Mafihés hosszú pályafutásod
alatt kiemelnél, mert esetleg büszke vagy rá, hogy jól csináltad és egy
negatívumot is, ami szerinted hátráltatna.
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Vanó Lilla: Az EHB programfelelősi poszt, ami jó volt és szerettem
csinálni. Ami rossz tulajdonságom, az a rossz időbeosztásom, amin folyamatosan próbálok javítani.
Vámi Tamás Álmos: Az EHB-s programfelelősi tapasztalataidból mennyire érzed azt, hogy alkalmas vagy az országos programok megszervezésére?
Vanó Lilla: Nagyon.
Soltész Attila: Ha vidéki Helyi Bizottságból jelentkezne valaki a munkacsoportba, akkor hogyan tudnál velük aktívan kommunikálni?
Vanó Lilla: Skypeos beszélgetéseken.
Vámi Tamás Álmos: Új programokra van ötleted?
Vanó Lilla: A konferencián kívül? Nem tudom, úgy gondolom, hogy a
Helyi Bizottságoknak van sok programja, és a Mafihés országos programok mellett nem férne bele.
Vámi Tamás Álmos: Vennél el programot, hogy legyen új?
Vanó Lilla: A NYIFFF-en gondolkoznék el, de ezt ne úgy vedd, hogy
nem szeretném, hogy ne legyen NYIFFF.
Vámi Tamás Álmos: Dávid Gyulával való kommunikáció hogy menne?
Vanó Lilla: Dávid Gyulával eddig jól tudtam kommunikálni. Mint új
program esetleg a BöFi (Bölcsész-Fizikus Gólyatábor) romjain felépülve
lehetne egy sátrazós, túrázós programot csinálni az ELTE GT-től függetlenül, amire minden Helyi Bizottságtól jöhetnének résztvevők.
Hegedüs Dávid: Tudod-e mi az az ASANA?
Vanó Lilla: Igen, láttam már a felületét.
Vámi Tamás Álmos: Kaptál utódképzést?
Vanó Lilla: Valamennyit beszéltem Maróti Janival. A BSS eddigi szervezői ülésein is ott voltam mint aktív résztvevő.
A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
Meleg András motivációs levelét Németh Viktória felolvasta. A Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján szavazott a programfelelős posztról.
A szavazás eredménye:
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Név
igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
Vanó Lilla
11
4
6
5
elfogadva
Meleg András 6
4
11
5
elutasítva
Határozat 2016/25.
A Közgyűlés 11 igen, 4 nem szavazattal, 6 távolmaradás és 5 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület programfelelőse
Vanó Lilla legyen.
2.1.5. Külkapcsolati felelős

Hegedüs Dávid jelölte Galgóczi Gábort a külkapcsolati felelős posztra (elfogadta
a jelölést). Galgóczi Gábor elmondta, hogy 3 program lesz, aminek a szervezésében részt szeretne venni. Az első a BSS, az előadók fele már megvan, hogy kiket
szeretnének megkeresni. Ebben szeretném az SZHB és PHB segítségét kérni. Lesz
még a PLANCKS előválogató, attól függően, hogy lesz-e elég csapat aki szeretne
indulni. Valószínűleg nem lesz elég, mert akik most jutottak be azok kiöregedtek. Ezenkívül még lesz a Német Csereprogram, amit külön programként szeretne
megszervezni. Ötletként felmerült Debrecen vagy Szeged, hogy magasabb szintű
intézetbe (Atomki, Eli-Alps) el tudjanak menni. Ami kérdése van mindenkihez,
hogy az angol nyelvű honlap jövőjéről van valami elképzelésünk? Mert Ő feltöltötte néhány program leírását, de van valami szándék, hogy fejlesszük, bővítsük?
Amit még tapasztalatként megemlítene, hogy külkapcsosként nehezen tudott az
IAPS-el kommunikálni, remélhetőleg ez Biricz András jelenlétével nagyban megkönnyebbül.
Kérdések, hozzászólások

Vámi Tamás Álmos: Előző évi munkádat tekintve úgy gondolod, hogy
megfelelő lesz ez a mennyiségű munka?
Galgóczi Gábor: A 3-ból egy volt, amit megcsináltam tavaly is, nem
tudok olyan dolgot mondani, amit szerintem elmulasztottam volna.
Biricz András Mátyás: Hány elnökségin voltál ott?
Galgóczi Gábor: Az utóbbi 3 hónapban online voltam jelen, a többin
személyesen.
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A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 21 igen, 0 nem, 0 távolmaradás és
5 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Galgóczi Gábort az Egyesület külkapcsolati felelősének.
Határozat 201/26.
A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 5 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület külkapcsolati
felelőse Galgóczi Gábor legyen.
2.1.6. Az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőinek megválasztása

• Az Ellenőrző Bizottság elnöki posztjára Hegedüs Dávid jelölte Németh Viktóriát (elfogadta a jelölést).

Határozat 2016/27.
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának elnöke Németh Viktória legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Németh Viktória jelölte Madarász Annát (elfogadta a jelölést).

Határozat 2016/28.
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja Madarász Anna legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Vanó Lilla jelölte Berekméri Evelint (elfogadta
a jelölést).
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Határozat 2016/29.
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja Berekméri Evelin legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Soltész Attila jelölte Gajdos Tamást (elfogadta
a jelölést).

Határozat 2016/30.
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja Gajdos Tamás legyen.
Rozgonyi Kristóf megjelent: 13:46-kor. Szavazati joggal jelenlévők száma 27
fő.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Németh Péter jelölte Balogh Ferencet (elfogadta
a jelölést).

Határozat 2016/31.
A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja Balogh Ferenc legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Krizsán Gergő jelölte Kriszbacher Gergőt (elfogadta a jelölést).

Határozat 2016/32.
A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja Kriszbacher Gergő legyen.
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2.1.7. Feladatvállalók megválasztása:

Galgóczi Gábor jelölte Szánthó Lénárd Lajost a rendszergazda posztra (elfogadta a jelölést), Száthó Lénárd Lajos jelölte Maróti János Endrét a honlapfelelős
posztra (elfogadta a jelölést), Vámi Tamás Álmos jelölte Szánthó Lénárd Lajost
a honlapfelelősi posztra (nem fogadta el a jelölést), Bódai Viktória jelölte Tóth
Petra Szandrát Mafigyelő főszerkesztő posztra (elfogadta a jelölést).
A rendszergazdai posztra jelentkező Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy
tervei benne vannak a beszámolójában, ott röviden összefoglalta. Sikeres éve
volt, ha nem Ő lesz a honlapfelelős, akkor is a mymafihét Ő látja át a legjobban,
szóval az közös terület lenne. Igyekszik hasonlóan lelkesen ellátni a feladatát, és
törekedne a jobb kommunikációra, mert nem tudatosult az emberekben, hogy Őt
el lehet érni.
Kérdések, hozzászólások

Vámi Tamás Álmos: Hogy áll a kamera kérdése?
Szánthó Lénárd Lajos: Még nincsen felszerelve.
Hegedüs Dávid: Fel tudnád-e sorolni azokat a projekteket, amik folyamatosan csúsznak nálad?
Szánthó Lénárd Lajos: Rendszergazdaként csak a kamera.
Sveiczer András: Megígéred, hogy csinálsz valami normális spamszűrőt
valahára?
Szátnhó Lénárd Lajos: Ez mindig is tervben volt, de sose volt megbeszélve konkrétan.

A honlapfelelősi posztra jelentkező Maróti János Endre elmondta, hogy régi
terv volt részéről, hogy egy közös tőről fakadó Mafihe HB honlapokat hozzon
az Egyesület létre, mert így sokkal biztonságosabbá lehetne tenni azokat. Közös
designe-t tudnának kialakítani, azt sugallva, hogy ez egy komoly szervezet. Régi
álma a közös hírlevél kialakítása, amibe a Vezetőség beleegyezett, csak nem történt
előrelépés.
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Kérdések, hozzászólások

Vámi Tamás Álmos: Milyen tapasztalatod van a honlap szerkesztésben?
Maróti János Endre: Lénárd pytonban programozza a honlapot, én abban programozok a munkám során.
Németh Péter: Mennyire tartod fontosnak, hogy a Helyi Bizottságok
oldalai megegyezzenek?
Maróti János Endre: Nem kell mindenkinek kéknek lennie, ha ti rózsaszínek szeretnétek lenni, akkor lehettek, de a szerkezete legyen hasonló.
Krizsán Gergő: A közös arculatot úgy képzeled el, hogy a Mafihe honlapról lehet elérni?
Maróti János Endre: Önálló honlapok lennének.
Szánthó Lénárd Lajos: Javasolnád-e az Elnökségnek a fizetős vimeot?
Maróti János Endre: Jó ötletnek tartom a felvett videók feltöltését.
A Főszerkesztői posztra jelentkező Tóth Petra Szandra elmondta, hogy egy
éve vette át a posztot és azt látja, hogy még az Elnökség se tudja, hogy mit kéne
kezdenie a Mafigyelővel. A régi szerepe a hírközlés volt, ami már a kommunikációs
modernizáció miatt megszűnt, így csak a lezajlott programokról lehet beszámolni.
Elsődleges célja, hogy az események promotálására is kihasználja a Mafigyelőt,
viszont azt látta, hogy a Facebookot kultiválja mindenki erre a célra. Azt veszi
észre, hogy nem igazán van lelkesedés aziránt, hogy valaki cikket írjon. Első
sorban azt látja, hogy azért, mert nem tudunk érte pénzt adni. Bár Ő az ELTEn tud keresni embert, de a Helyi Bizottságokban nem. Bár kapott ígéretet, a
megvalósítás szintjéig nem jutott el a cikk.
Kérdések, hozzászólások

Rozgonyi Kristóf: Nem lehetne azt, hogy aki megy külföldön valami
IAPS-es programra akkor azt csak úgy teheti, hogy megígéri, hogy cikket ír?
Hegedüs Dávid: Nem, mert nem mi döntünk a külföldi program résztvevőiről.
Tóth Petra Szandra: Nem igazán érzik az emberek, hogy a Mafigyelőnek
lenne létjogosultsága. A „de minek?” kérdéssel találom szembe magam
sokszor.
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Rozgonyi Kristóf: Alakítsuk át az egészet. Arra gondolok, hogy például
hetente 2-3 összefoglalót írnának az emberek tudományos cikkekről.
Hegedüs Dávid: Ez a technikai megvalósítás, most beszéljünk a személyről.
Vámi Tamás Álmos: A gólyaszámmal mi van?
Tóth Petra Szandra: Semmit nem kommunikáltatok felém, részemről
is nagyon nagy hiba volt a dologban, mert én sem rendesen intéztem a
dolgokat, de azóta semmit se tudok róla. Idén nyáron elmaradt a gólyamafigyelő, mert kórházban töltöttem a nyár legnagyobb részét, és az
a helyzet, hogy jövő nyáron is lesz 2 kisebb műtétem abban az időben,
amikor lapzárta lesz. Azért mondom, mert fontos tudnotok.
Rozgonyi Kristóf: Mennyi cikk van amit nem te írtál?
Tóth Petra Szandra: 6 van kint, és még 3 nálam. Én 10 és 20 közötti
cikkeket írtam.

Határozat 2016/33.
A Közgyűlés az alábbi táblázatba foglaltak szerint döntött a felsorolt feladatvállalók megválasztásáról:

Feladatvállaló igen nem távolmaradás érvénytelen
eredmény
név
Rendszergazda 24
0
0
3
megválasztva Szánthó Lénárd
Lajos
Honlapfelelős
24
0
0
3
megválasztva Maróti János
Endre
Főszerkesztő
24
0
0
3
megválasztva
Tóth Petra
Szandra
2.1.8. Médiakoordinátor

Hegedüs Dávid javasolta, hogy ebben az évben is hozzuk létre a médiakoordinátori szerepet. A Közgyűlés kézfeltartással szavazott. A Közgyűlés a javaslatot nyílt
szavazás során 23 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadta.
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Hegedüs Dávid jelölte Sveiczer Andrást a médiakoordinátori posztra (elfogadta
a jelölést). Sveiczer András elmondta, hogy az EHB-ban hasolnó jellegű posztot
töltött be, ott kicsit tágabb volt a kör, de itt viszont komolyabb munkákat kell
csinálni. Van viszonylag nagy tapasztalata vektorgrafikus programokkal tervezésben, már sokszor csinált plakátot, és úgy érzi alkalmas a feladat ellátására.
A Közgyűlés titkosan szavazott a médiakoordinátor jelöltről.
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem, 0 távolmaradás 3 tartózkodás mellett megválasztotta Sveiczer Andrást az Egyesület médiakoordinátorának.

2.1.9. A vezetőségi ülésekre állandó meghívottak jelöltjei

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

jelölt:
jelölt:
jelölt:
jelölt:
jelölt:

Kruzsicz Bernadett
Szigeti Balázs Endre
Németh Péter
Soltész Attila
Nagy-Csiha Zsuzsanna

A jelöltek elfogadták a jelölést.
A Közgyűlés titkosan szavazott a jelöltekről.
A szavazás eredménye:
NB delegált igen nem távolmaradás érvénytelen
eredmény
DHB
26
0
0
1
megválasztva
EHB

26

0

0

1

megválasztva

MFHB
SZHB
PHB

26
26
26

0
0
0

0
0
0

1
1
1

megválasztva
megválasztva
megválasztva
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név
Kruzsicz
Bernadett
Szigeti Balázs
Endre
Németh Péter
Soltész Attila
Nagy-Csiha
Zsuzsanna

3. Döntés az újonnan megválasztott tisztségviselők nevével
kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
Határozat 2016/34.
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
döntött az Alapszabálynak a 2. napirendi pont tárgyalása során megválasztott tisztségviselők illetve Ellenőzrő Bizottsági tagok nevével történő kiegészítéséről.

4. Költségvetési és működési tervezet a 2016/2017-es tanévre
Az Egyesület költségvetési tervezetét Biricz András Mátyás az Egyesület gazdasági felelőse és Hegedüs Dávid, az Egyesület elnöke ismertette. A működési tervezet
mellékelve.
A Közgyűlés nyíltan szavazott a 2016/2017-es tanévi költségvetési és működési
tervezetről.
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2016/2017-es tanévi
költségvetési és működési tervezetet.
Határozat 2016/35.
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
elfogadta a 2016/2017-es tanévi költségvetési és működési tervezetet.

5. Az Egyesület új Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása
Hegedüs Dávid, az egyesület elnöke ismertette a már korábban kiküldött Szervezeti és Működési Szabályzat főbb pontjait. A Jelenlevők megvitatták a kérdéses
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pontokat, majd nyílt szavazással a Közgyűlés 27 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az ismertetett Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Határozat 2016/36.
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
elfogadta az ismertetett Szervezeti és Működési Szabályzatot.

6. Egyebek
EHB SzMSz módosítása
Az EHB írásban benyújtotta a saját Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításait, melyeket a jelenlevők megtárgyaltak, majd nyíltan szavaztak.
Határozat 2016/37.
A Közgyűlés 26 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
elfogadta az ismertetett EHB Szervezeti és Működési Szabályzatot.
PHB SzMSz módosítása
A PHB írásban benyújtotta a saját Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításait, melyeket a jelenlevők megtárgyaltak, majd nyíltan szavaztak.
Határozat 2016/38.
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
elfogadta az ismertetett PHB Szervezeti és Működési Szabályzatot.
A levezetőelnök 15:21-kor lezárta a Közgyűlést.
Kelt: Budapest, 2016. október 8.
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Hegedüs Dávid
Levezető elnök

Németh Viktória
Jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelelsítő tag

jegyzőkönyv hitelelsítő tag

Tanú:

Tanú:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma:
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