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1. Ellenőrző Bizottsági tagok beszámolói
Kriszbacher Gergő beszámolt az Egyesület pécsi tevékenységéről. A helyi aktív tagok nagy része
MSc végzős, így szinte mindannyian a tanulmányaikkal vannak elfoglalva, emiatt a helyi programok szervezése terén kicsit kisebb a lelkesedésük, mint eddig. Ettől függetlenül minden amit
elterveztek megvalósult, a Jeges Tea nem lett annyira népszerű, mint várták, jelenleg készülnek
a Pécsi Hétvégére. A helyi megbeszélésekről készített emlékeztetők rendben vannak. Mindenki
dolgozik az utódláson, a vezető személy kérdéses, mivel az alsóbb éveseknél probléma van mind
lelkesedés mind hozzáértés terén. Náluk már nem akkora az együttműködés, az összetartás,
valahol úgy látom, hogy a felelősségvállalás hiányzik ebből a korosztályból. Az intézet egyre
jobban meghallgatja a hallgatókat, számít a véleményünk.
Gajdos Tamás beszámolt az Egyesület szegedi tevékenységéről. A helyiek is küzdenek a
szabadidővel,sok az elfoglaltságuk. Nem sokat hallottam felőlük október óta, ennek ellenére a
programok rendben megszervezésre kerültek, minden jól működik, csak úgy érzem, mintha a
külvilág számára nem lenne nyilvános mindez. Keveslem a kommunikációt. A helyi megbeszélésekről nem készültek emlékeztetők, ezzel kapcsolatban szóltam nekik, de még nem történt
változás.
Madarász Anna helyett Tomán János beszámolt az Egyesület debreceni tevékenységéről. A
debreceni programok szervezése teljesen abbamaradt. Nincsenek aktív emberek, így nincsenek
programok sem. Igyekszem feléleszteni a helyieket, ami nem biztos, hogy sikerrel fog járni, de
mindent megteszek. Hosszú évek óta küzdünk ezzel a problémával.
Berekméri Evelin írásbeli beszámolóját küldte az Egyesület budapesti tevékenységének azon
részéről, mely az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez kapcsolódik. A helyi megbeszélésekről
készített emlékeztetők nagy részben rendben vannak, néhány formai és tartalmi fejlesztést javasoltam nekik. A programokkal minden rendben, a programok közül megrendezésre került
néhány hagyományos esemény, pl. (TDK és szakdolgozat hét, MOEV, Fiziqs Activity, Tea és
Kex) és megszervezésre kerül egy új típusú program is, amire már rég megfogalmazódott az
igény a szakterületen, a céglátogatás.
Németh Viktória beszámolt az Egyesület budapesti tevékenységének azon részéről, mely a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez kapcsolódik, illetve az Elnökség működéséről.
A budapesti tevékenység azon része, mely a BME-hez kapcsolódik sajnos nagyon rosszul áll,
nehezen tud velük az Elnökség vagy bárki más kommunikálni, az e-mailekre nem válaszolnak,
leginkább a közösségi oldalakon keresztül lehet velük felvenni a kapcsolatot, de ahogy láttam,
ott sem tartósan. Az országos programokat váltott intenzitással reklámozták, volt ami időben
kikerült a közösségi felületre, de volt olyan is, amit akkor kezdtek reklámozni, mikor már 1
hónapja lezárult a jelentkezés. Helyi programokról, ileltve megbeszélésekről nincs tudomásom.
Információim szerint a Közgyűlés óta változott az Elnökséggel kapcsolatot tartó személye, viszont Ő sem vette fel a kapcsolatot senkivel.
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Az Elnökség működését tekintve az elnökségi meghívók pár alkalom kivételével időben voltak kiküldve, amik nem, azok csak pár órával voltak a határidő után, de minden elnökségi tag
már ez előtt tisztában volt az ülés időpontjával. A jegyzőkönyvek néhány alkalom kivételével
időben be lettek jelentve a hivatalos fórumokon és az online felületen. Az elmaradások oka
egyszer a vizsgaidőszak volt, 2 alkalommal pedig bár időben elkészült, a végső ellenőrzésre kellett várnia a titkárnak. Az októberi Közgyűlés óta 8 elnökségi ülés volt, amelyen 5 határozat
született. Mindről elkészült és nyilvános a jegyzőkönyv.

2. Egyebek
Nem voltak.
Németh Viktória 19:02-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2017. március 21.

Németh Viktória
Ellenőrző Bizottság elnöke
jegyzőkönyvvezető
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