Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Megismételt Közgyűlés
Budapest, 2017

Időpont: 2017. május 27. 14:15
Helyszín: Budapest
Mellékletek:
• Jelenléti ív
Az elnök a határozatképesség vizsgálata során a megismételt Közgyűlésre tekintettel,
a megjelentek számától függetlenül megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Határozat 2017/5.
A Közgyűlés 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött a
levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról az alábbiak szerint:
Levezető elnök neve: Hegedüs Dávid
Jegyzőkönyvvezető neve: Bódai Viktória
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Vanó Lilla, Maróti János Endre

1

Napirendi pontok tárgyalása:
Napirendi pontok:
1. Helyi Bizottságok beszámolója, programjai
2. Országos programok
3. Közhasznúsági beszámoló
4. Egyebek
A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

1. Helyi Bizottságok beszámolója, programjai
• Szegedi Helyi Bizottság
Hegedüs Dávid felolvasta a Helyi Bizottság beszámolóját.
• Pécsi Helyi Bizottság
Hegedüs Dávid felolvasta a Helyi Bizottság beszámolóját.
• ELTE Helyi Bizottság
Szigeti Balázs Endre beszámolt a Helyi Bizottság munkájáról.
• Debreceni Helyi Bizottság
Nem képviseltette magát a Helyi Bizottság.
• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság
Nem képviseltette magát a Helyi Bizottság.

2. Országos programok
• BSS
Vanó Lilla beszámolt a BSS-ről. Néhány jelentkező lemondta, így
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jelenleg 77 résztvevő van, akik közül még 20-an nem fizettek, nekik a
héten lesz még küldve fizetési felszólítás. Az előadók szállása le van
foglalva és a külföldi előadóknak a repülőjegy meg van véve. Néhány
előadó is lemondta a részvételt, helyettük megpróbálunk mást keresni.
• Német Csereprogram
Átettük az időpontját 2018 tavaszára, mert támogatók hiányában túl
nagy lenne a részvételi díj.
• Őszi Közgyűlés
A tervezett időpontja 2017. október 7.

3. Közhasznúsági beszámoló
Levezető elnök előterjeszti a 2016. üzleti évről készült beszámolót, közhasznúsági mellékletét valamint szöveges beszámolóját.
A levezető elnök beszámol a jelenlévőknek az egyesület 2016. évi tevékenységéről, különös tekintettel a közhasznúsági mellékletben részletesen
ismertetett közhasznú tevékenységekről.
A levezető elnök megköszöni a tagok egyesület érdekében végzett tevékenységét, mely hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület egyre nagyobb támogatottságot szerzett. Ebben az évben is jelentős bevétele származott támogatásokból, illetve ebben az évben is részesült a magánszemélyek személyi
jövedelemadó 1 %-os felajánlásából.
Az egyesület tagjai az előterjesztett beszámolót áttanulmányozták, azzal
kapcsolatban észrevételt nem tettek.
Határozat 2017/6.
A Közgyűlés 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az egyesület elnökének beszámolóját, valamint az
egyesület 2016. üzleti évre készített beszámolóját, közhasznúsági
mellékletét és a közhasznúsági jelentést.
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4. Egyebek
• Maróti János Endre ismét felhívta a figyelmet rá, hogy néhány tisztségviselő még mindig nem küldte el a bemutatkozását a honlapra.
• Hegedüs Dávid felvetette, hogy nyáron az Elnökség és a Helyi Bizottságok összeülhetnének és átbeszélhetnék és konkretizálhatnák az
Egyesület működését, a tisztségviselők feladatát és a programok jövőbeli alakulását.
A levezetőelnök 15:31-kor lezárta a Közgyűlést.
Kelt: Budapest, 2017. május 27.

Hegedüs Dávid
Levezető elnök

Bódai Viktória
Jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelelsítő

jegyzőkönyv hitelelsítő

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú:

Tanú:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma:
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