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Alapítva 1988-ban, közhasznú szervezet,
az International Association for Physics Students magyarországi tagja.

Jegyzőkönyv
Mafihe rendkívüli közgyűlés
Helye: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Ideje: 2010. május 29.
Mellékletek: jelenléti ív
Közhasznúsági Beszámoló
Nyári iskola segítők bemutatkozó levelei
Szavazatszámláló bizottságba Siska Veronikát és Tátrai Dávidot jelölték, kézfeltartással
egyhangúlag elfogadva.
Levezető elnöknek Lakatos Dórát jelölték, kézfeltartással egyhangúlag elfogadva.
Jegyzőkönyvvezetőnek Klujber Gergelyt jelölték, kézfeltartással egyhangúlag elfogadva.
Napirendi pontok:
• Közhasznúsági Beszámoló vitája
• Személyi kérdések
• Nyári és őszi programok
• Egyebek
Javaslat: a „Közhasznúsági Beszámoló vitája” pontot tegyük át az „Egyebek” pont elé, mert a
gazdasági felelős még nincs jelen.
Szavazás a módosított napirendi pontok elfogadásáról: egyhangúlag elfogadva
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1. Személyi kérdések
Az egyesület programfelelőse lemondott 2009 őszén.
Horváth Balázst jelölte a posztra Lakatos Dóra. Horváth Balázs elfogadta a
jelölést és elhagyta a termet, amíg a közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
Szavazás: a rendkívüli közgyűlés 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta
Horváth Balázst a programfelelős posztra.
Az EB lemondatta az MFHB elnökét, a HB-nak taggyűlést kell összehívnia.
(A gazdasági felelős megérkezett)
2. Nyári és őszi programok
NYISK
Szervezést segítőknek jelentkezett 8 személy, a beérkezett bemutatkozó levelek
felolvasásra kerültek és a közgyűlés megvitatta a jelöltek alkalmasságát.
A közgyűlés ezután a következő javaslatról szavazott a segítők személyére
vonatkozóan:
• Tomán János
jóváhagyva
• Ratter Kitti
jóváhagyva
• Farkas Péter
elutasítva
• Tóth Zsolt
jóváhagyva
• Filep Tamás
elutasítva
• Kátai András
jóváhagyva
• Fenyvesi Edit
jóváhagyva
• Siska Veronika jóváhagyva
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
jelentkezők száma: kevés, ezért további reklámozásra van szükség
energetika szekció: megegyeztünk, hogy
a megújuló energiaforrások előadásaival Lakatos Dóri
a MOL-os előadásokkal Horváth Balázs
a nukleáris energia előadásokkal Klujber Gergely foglalkozik a továbbiakban.
Tisztújító taggyűlés
2010. október 1-3 között tartjuk meg.
TDK hétvége
megegyeztünk, hogy ne legyen országos rendezvény, mert TDK-zni nem mennek
az hallgatók más városba.
Az EHB és az MFHB közösen szervezik, a DHB és az SZHB külön-külön helyi
szinten, de meghirdetjük az érdeklődőknek minden hb-ban.
Tóth Bálint felvetette egy matematika oktatásos program ötletét a regisztrációs
időszakra.
javaslat: a MOEV-et tegyük át decemberbe és legyenek mellette laborlátogatások, a
közgyűlés elfogadta az ötletet
TISK
A program témájának az ELI-t (Extreme Light Infrastructure) választotta a kgy.
Cern
Szervező jelölt már van, semmi más információ nincs még.
3. Közhasznúsági Beszámoló vitája
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A gazdasági felelős ismertette a beszámolót, majd a közgyűlés megvitatta.
Szavazás, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Közhasznúsági Beszámolót.
4. Egyéb
Ortvay verseny nyereményei el lettek küldve a nyerteseknek.
NYIFFF okleveleket még nem küldték el.
Útiköltség kifizetése a közgyűlésen résztvevőknek: 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
mellett elfogadva.
A NYISK-en részt vevők tagságba fogadásáról a júliusi NB-n döntünk.
A levezető elnök lezárta a rendkívüli közgyűlést
Budapest, 2009. május 30.
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____________________

Lakatos Dóra
elnök

Klujber Gergely
titkár
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____________________
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