Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Ellenőrző Bizottsági Ülés

Időpont: 2017. október 2. 18:00
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Meghívott személyek:
• Ellenőrző Bizottság elnöke: Németh Viktória
• Ellenőrző Bizottság tagjai: Madarász Anna, Berekméri Evelin, Balogh Ferenc, Gajdos
Tamás, Kriszbacher Gergő
• Egyesület Elnöke: Hegedüs Dávid
• Elnökség tagjai: Bódai Viktória, Vanó Lilla, Galgóczi Gábor, Biricz András Mátyás
• Egyesület feladatvállalói: Szánthó Lénárd Lajos, Maróti János Endre, Tóth Petra Szandra
• A Vezetőségi ülésre állandó meghívottak: Kruzsicz Bernadett, Szigeti Balázs Endre, Németh Péter, Soltész Attila, Nagy-Csiha Zsuzsanna
Szavazati joggal rendelkező jelenlevők száma: 3 fő.
Jegyzőkönyv-vezető neve: Németh Viktória
Napirendi pontok:
1. Ellenőrző Bizottsági tagok beszámolói
2. Egyebek
Szavazás a napirendi pontokról: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadva.
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1. Ellenőrző Bizottsági tagok beszámolói
Gajdos Tamás beszámolt az Egyesület szegedi tevékenységéről. Aktivitás szempontjából nem
túl sikeres félévet zárhatnak maguk mögött, melynek oka többek között, hogy az elnök nem
volt Szegeden, és így nem is volt túl aktív. A kommunikációja sem volt tökéletes, a központilag
kapott e-maileket nem továbbította, így az SzHB sokszor lemaradt az országos információkról.
Erről az ellenőrző bizottsági tag kapott panaszt a Helyi Bizottság felől, ezért beszélt a rendszergazdával, hogy a levlistát módosítsuk úgy, hogy amit eddig az SzHB Elnök kapott meg, azt
innentől az egész elnökség kapja meg. Erről a Közgyűlésen még lesz szó. Az utódlás rendben
zajlott, szeptember 14-én volt tisztújító, mely most a gólyáknak tartott Ne Ess Pánikba Csütörtökkel volt együtt tartva, így közel 60 fő volt jelen. Az elnök Kövér Krisztina, és minden
posztra meg lett választva valaki. Kriszti szeretné fölrázni a szegedieket, a két új tag az elnökségben önként jelentkezett. A Helyi Bizottság pénzügyei rendben vannak.
Berekméri Evelin beszámolt az Egyesület budapesti tevékenységének azon részéről, mely az
Eötvös Loránd Tudományegyetemhez kapcsolódik. Az ELTE Helyi Bizottságnál szeptember
21-én volt a tisztújító ülés. Viszonylag friss a csapat, lelkes elnökkel aki korábban még nem
mafihézett, és egy lelkes programfelelőssel. Az SzMSz-t néhány pontjában módosították. Gazdasági szempontból jól állnak, tudják fedezni a minimális költségeket a programokra. Egyszer
kellett komolyabban szólnia az EHB-nak, amikor nem akkor tartották az elnökségit mint amikorra összehívták.
Kriszbacher Gergő írásbeli beszámolóját elküldte az Egyesület pécsi tevékenységéről. A
PHB működésével minden rendben van, a harmadik év is sikeres volt. Most ősszel, szeptember
20-án sor került a tisztújításra, ezért az októberi Közgyűlésen majd egy új elnökséggel fogunk
találkozni. Gazdasági szempontból is minden rendben van, a programok egész évre elosztva
vannak tervezve. Az Intézeti Tanácsban is van egy tagja a PHB-nak. Ha minden jól megy és
a Közgyűlés is elfogadja, akkor az új EB tag Nagy-Csiha Zsuzsanna lesz a részünkről. Jövőhét
kedden lesz a PHB 3. születésnapi bulija.
További sikeres munkát kívánok mindenkinek!
Madarász Anna helyett Tomán János írásbeli beszámolóját elküldte az Egyesület debreceni
tevékenységéről. A Mafihe Debreceni Helyi Bizottságának munkáját az utóbbi évben utoljára
még a DÖFI Egyesület látta el. A nyár folyamán elindult a folyamat aminek során a Mafihe
arculat újra kiépítésre kerül. A fő érv emellett az volt, hogy a Mafihe HB működtetése sokkal
kevésbé ijesztő a hallgatóknak, mint egy néhány száz ezer forintos vagyonnal rendelkező, bíróság által bejegyzett, és közismerten tudománynépszerűsítéssel foglalkozó egyesület vezetése.
Az utóbbi években bebizonyosodott, hogy a tudománynépszerűsítés végzésére minimális belső
indíttatás jelentkezik a hallgatók körében, és emiatt a DÖFI-t nagy ívben elkerülik. (Nem
mellékesen amiatt is, mert nem igazán hallgatók vezetik.) Ezek alapján világossá vált, hogy a
hallgatói közösségi élet szervezésére érdemes visszahozni a Mafihe brandet. Úgy néz ki, hogy
megvannak a vezető egyének, az elsőévesek közül is sikerült beszervezni néhány hallgatót már
szeptember folyamán. A kis csapat jelen pillanatban már önállóan működik, egyenlőre még
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DÖFI-s forrásból, de már Mafihe brand alatt rendszeresen szerveznek programokat, és Közgyűlésen is lesznek, ahol a hivatalos dolgokkal is jobban tisztába kerülnek, és megismerkednek
a Mafihe vezetőségével és működésével. Debrecen szimbólumához, a főnix madárhoz híven, a
DHB immáron nem első alkalommal éled fel hamvaiból.
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.
Teljes mértékben inaktívvá váltak, az Elnökség semmit sem tud róluk. Helyi programokról,
illetve megbeszélésekről nincs tudomásom. Az Ellenőrző Bizottság azon tagjával, aki az MFHB
működését ellenőrzi az év során egyszer sem tudtam beszélni.
Az Elnökség működését tekintve az elnökségi meghívók időben voltak kiküldve. A jegyzőkönyvek időben be lettek jelentve a hivatalos fórumokon és az online felületen. A legutóbbi
Ellenőrző Bizottsági ülés óta 3 elnökségi ülés volt, amelyen 3 határozat született. Mindről elkészült és nyilvános a jegyzőkönyv. Az Elnökség minden program szervezésébe lelkesen fogott
bele és a hallgatók érdekeit szem előtt tartva tervezte a költségvetést, igyekezett számos támogatót szerezni.
Az Ellenőrző Bizottság ezt követően megvizsgálta az Egyesület 2016/2017. évi költségvetését, amelyben rendellenességeket nem talált.
Határozat 2017/1.
Az Ellenőrző Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag kijelenti, hogy a Magyar Fizikushallgatók Egyesületében, az egyesület
2016/2017. évi működése során jogszabály-sértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) nem történt.

Határozat 2017/2.
Az Ellenőrző Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag kijelenti, hogy a 2016/2017. év során a vezető tisztségviselők felelőtlenségére utaló tények nem merültek fel.
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2. Egyebek
Gajdos Tamás felvetette, hogy a debreceniek által kért tagdíj kedvezményt tárgyaljuk meg,
miszerint szeretnék, hogy amennyiben egy Mafihe tagnak jelentkező korábban már a DÖFI
tagja, akkor ne kelljen tagdíjat fizetnie.
Németh Viktória elmondta, hogy a tagdíj kérdésében az Alapszabály a mérvadó, így jelen
állás szerint mindenkire kötelezően vonatkozik az évi 1000 Ft-os tagdíj. Az Alapszabály módosításával lehetne ezen változtatni.
Németh Viktória 18:41-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2017. október 2.

Németh Viktória
Ellenőrző Bizottság elnöke
jegyzőkönyvvezető

4

