
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Megismételt Közgyűlés

Budapest, 2017

Időpont: 2017. október 15. 9:30
Helyszín: Budapest

Mellékletek:

• Jelenléti ív

• Tisztségviselők beszámolói

• Feladatvállalók beszámolói

• Gazdasági beszámoló

• Alapszabály

• EHB SzMSz

• Költségvetési és működési tervezet a 2017/2018-as tanévre

Az elnök a határozatképesség vizsgálata során a megismételt Közgyűlésre tekintettel, a meg-
jelentek számától függetlenül megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

A Közgyűlésen a benyújtott papírok alapján képviseltetve van jelen Bató Lilia (Szigeti
Balázs Endre képviseli), Gajdos Tamás (Kövér Krisztina képviseli), Nagy-Csiha Zsuzsanna
(Baditz Máté képviseli).
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Határozat 2017/8.

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett döntött a le-
vezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyv-hitelesítő és szavazatszámláló
bizottság megválasztásáról az alábbiak szerint:
Levezető elnök neve: Hegedüs Dávid
Jegyzőkönyvvezető neve: Bódai Viktória
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Szigeti Balázs Endre, Maróti János Endre
Szavazatszámláló bizottság tagjainak neve: Németh Viktória, Galgóczi Gábor, Vi-
da Zsombor Álmos

Napirendi pontok:

1. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszámolók elfogadása

2. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új tisztségviselők választása

3. Döntés a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról

4. Költségvetési és működési tervezet a 2017/2018-as tanévre

5. 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 írásban benyújtotta. Írásbeli
beszámoló mellékelve.

Kérdések, hozzászólások

Szigeti Balázs Endre: Mit tartasz a legfontosabbnak, amit elnökséged
alatt elértél.
Hegedüs Dávid: A Balaton Summer School megszervezése.
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1.2 Titkár

1.2. Titkár

A beszámolót az Egyesület titkára, Bódai Viktória írásban benyújtotta. Írásbeli
beszámoló mellékelve.

1.3. Gazdasági felelős

A beszámolót az Egyesület gazdasági felelőse, Biricz András Mátyás írásban be-
nyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.

1.4. Programfelelős

A beszámolót az Egyesület programfelelőse, Vanó Lilla írásban benyújtotta és pár
szóban összefoglalta. Írásbeli beszámoló mellékelve.

Kérdések, hozzászólások

Hegedüs Dávid: Mit gondolsz arról, hogy szereted halogatni a dolgokat?
Vanó Lilla: Igyekszem változtatni ezen.

1.5. Külkapcsolati felelős

A beszámolót az Egyesület külkapcsolati felelőse, Galgóczi Gábor írásban benyúj-
totta. Írásbeli beszámoló mellékelve.

Kérdések, hozzászólások

Hegedüs Dávid: Mi a véleményed a Balaton Summer School-ról?
Galgóczi Gábor: Szakmailag egész jól sikerült, sok külföldit sikerült
bevonni, amit kitűztünk célul szerintem azt sikerült elérni.
Hegedüs Dávid: Megéri a Mafihének a jövőben egy konkrét téma köré
programot szervezni?
Galgóczi Gábor: A rendezvény nagyságától függ. Harminc fő felett nem
érdemes.
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1.6 Mafigyelő főszerkesztő

1.6. Mafigyelő főszerkesztő

A Mafigyelő főszerkesztője, Tóth Petra Szandra nem nyújtott be beszámolót és
személyesen sem jelent meg. Egy ideje nem tudjuk elérni.

1.7. Honlapfelelősi beszámoló

A beszámolót az Egyesület honlapfelelőse, Maróti János Endre írásban benyúj-
totta. Írásbeli beszámoló mellékelve.

Kérdések, hozzászólások

Németh Viktória: A Helyi Bizottságok honlapjait figyelemmel kíséred?
Maróti János Endre: Igen, de nincs hozzáférésem, ezért a hibákat javí-
tani nem tudom.

1.8. Rendszergazda

A beszámolót az Egyesület rendszergazdája, Szánthó Lénárd Lajos írásban be-
nyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.

Kérdések, hozzászólások

Hegedüs Dávid: Meddig szeretnéd még betölteni a tisztséget?
Szánthó Lénárd Lajos: Már csak karbantartások vannak, komolyabb
munka nincs vele, rám még 2-3 évig lehet számítani.

1.9. Médiakoordinátor

A beszámolót az Egyesület médiakoordinátora, Sveiczer András tartotta. El-
mondta, hogy főleg plakátokat és pólókat tervezett, megbízható volt, ha kértek
tőle valamit gyorsan megcsinálta. A logótervek elhúzódtak, de ha újra megvá-
lasztják a tisztségre, akkor befejezi.
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1.10 Helyi bizottságok beszámolója

Kérdések, hozzászólások

Tomán János: Elmondanád nekünk, hogy mi is ez a logóterv?
Sveiczer András: Minden programhoz lesz egy egységes dizájnú logó.
Jelenleg van egy változat, de a honlapba nem illik bele, ezért a honla-
pot is szerkeszteni kell, ami már egy nagyobb feladat.
Kövér Krisztina: A Helyi Bizottságok is csinálhatnak maguknak?
Hegedüs Dávid: Igen, csak akkor egységes legyen mindenkinek. András
mi a véleményed arról, hogy a Mafihe facebook oldalát a médiakoordi-
nátor felügyelje.
Sveiczer András: Szerintem ez belefér.

1.10. Helyi bizottságok beszámolója

• Szegedi Helyi Bizottság (SZHB)

A beszámolót Soltész Attila az SZHB elnöke írásban benyújtotta. Írásbeli beszá-
moló mellékelve.

• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)

Nem nyújtottak be beszámolót és személyesen sem képviseltették magukat.

• ELTE Helyi Bizottság (EHB)

A beszámolót Szigeti Balázs Endre, az EHB elnöke írásban benyújtotta. Írásbeli
beszámoló mellékelve.

Kérdések, hozzászólások

Németh Viktória: Miért csak este töltötted fel?
Szigeti Balázs Endre: Nem volt túl sok időm.
Hegedüs Dávid: Az irodát mennyire tartották rendben, és mennyire
használtátok közösségi szobának?
Szigeti Balázs Endre: Ezeken van mit javítani.
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1.11 Ellenőrző Bizottság

• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)

A beszámolót Kruzsicz Bernadett, a DHB elnöke írásban benyújtotta. Írásbeli
beszámoló mellékelve. Pár szóban kiegészítették a beszámolót: a DHB és a DÖ-
FI (Debreceni Összefogás a Fizikáért) koncepciója megváltozik. A DÖFI pár éve
átvette a DHB szerepét, de időközben a hallgatókkal való kapcsolat háttérbe szo-
rult, legfőbb hangsúlyt a tudomány-népszerűsítésre fektették. Ezért jutottak arra
az elhatározásra, hogy vissza kellene hozni a hallgatókért működő DHB-t, ahova
könnyebb őket bevonni is. A működését a DÖFI csak kis mértékben befolyásolná.

• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)

A beszámolót Nagy-Csiha Zsuzsanna, a PHB elnöke írásban benyújtotta. Írásbeli
beszámoló mellékelve.

Kérdések, hozzászólások

Szigeti Balázs Endre: Azt hallottam, hogy jövőre megszüntetik Pécsen
a BSc-t.
Baditz Máté: Mi ilyenről nem hallottunk. Morzsolódnak le a fizikások,
sokkal több a tanáris és ők aktívabbak is.

1.11. Ellenőrző Bizottság

Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Németh Viktória írásbeli beszámolóját mellékelte.

1.12. Gazdasági beszámoló

A beszámolót Hegedüs Dávid készítette el, szóban ismertette. Összefoglaló táb-
lázat mellékelve.

Kérdések, hozzászólások

Szigeti Balázs Endre: Nem lenne érdemes egy eurós bankszámlát létre-
hozni?
Németh Viktória: Volt régen, de meg lett szüntetve. A Balaton Sum-
mer School-ra lehet érdemes lett volna, utána kell nézni mennyire érné
meg nekünk.
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1.13 Szavazás

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 28
fő.

Határozat 2017/9.

A Közgyűlés az alábbi táblázatban foglaltak szerint döntött a felso-
rolt tisztségviselők és feladatvállalók által benyújtott beszámolók elfo-
gadásáról:

Beszámoló igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
Elnök 22 0 6 0 elfogadva
Titkár 22 0 6 0 elfogadva

Gazdasági felelős 15 6 7 0 elfogadva
Külkapcsolati felelős 22 0 6 0 elfogadva

Programfelelős 23 0 5 0 elfogadva
Főszerkesztő 9 10 7 2 elutasítva
Honlapfelelős 21 0 5 2 elfogadva
Rendszergazda 21 0 5 2 elfogadva

Médiakoordinátor 20 0 6 2 elfogadva

Beszámoló igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
SzHB 21 0 6 1 elfogadva
MFHB 3 20 4 1 elutasítva
EHB 21 0 6 1 elfogadva
PHB 22 0 5 1 elfogadva
DHB 23 0 4 1 elfogadva
EB 20 0 6 2 elfogadva

Gazdasági beszámoló 26 0 2 0 elfogadva
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Az EHB írásban benyújtotta a saját Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításait, melyeket a jelenlevők megtárgyaltak, majd nyíltan szavaztak.

Határozat 2017/10.

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett
elfogadta az ismertetett EHB Szervezeti és Működési Szabályzatot.

2. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új tiszt-
ségviselők választása

Az Alapszabály IV./4/a pontja szerint a tisztségviselőket a Közgyűlés a követ-
kező éves rendes közgyűlés időpontjáig választja, megbízatásuk lejárta után újra
választhatóak. Ennek értelmében a 2016.10.08-án megválasztott tisztségviselők
megbízatása lejárt, így az alábbi pontban új tisztségviselőket választunk meg.

2.0.1. Az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőinek megválasztása

• Az Ellenőrző Bizottság elnöki posztjára Bódai Viktória jelölte Hegedüs Dá-
vidot (elfogadta a jelölést).

Határozat 2017/11.

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 2 távolmaradás és 0 ér-
vénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellen-
őrző Bizottságának elnöke Hegedüs Dávid legyen.
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• Ellenőrző Bizottsági tagnak Hudák Anikó jelölte Kruzsicz Bernadettet (elfo-
gadta a jelölést).

Határozat 2017/12.

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 2 távolmaradás és 0 ér-
vénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellen-
őrző Bizottságának tagja Kruzsicz Bernadett legyen.

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Szigeti Balázs Endre jelölte Tuhári Richárdot
(elfogadta a jelölést).

Határozat 2017/13.

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 2 távolmaradás és 0 ér-
vénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellen-
őrző Bizottságának tagja Tuhári Richárd legyen.

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Kövér Krisztina jelölte Gajdos Tamást (elfogadta
a jelölést).

Határozat 2017/14.

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 2 távolmaradás és 0 ér-
vénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellen-
őrző Bizottságának tagja Gajdos Tamás legyen.

9



• Ellenőrző Bizottsági tagnak Hegedüs Dávid jelölte Maróti János Endrét (el-
fogadta a jelölést).

Határozat 2017/15.

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 2 távolmaradás és 0 ér-
vénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellen-
őrző Bizottságának tagja Maróti János Endre legyen.

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Baditz Máté jelölte Nagy-Csiha Zsuzsannát (el-
fogadta a jelölést).

Határozat 2017/16.

A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 2 távolmaradás és 0 ér-
vénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellen-
őrző Bizottságának tagja Nagy-Csiha Zsuzsanna legyen.

2.0.2. A vezetőségi ülésekre állandó meghívottak jelöltjei

Jelöltek:

Debreceni Helyi Bizottság: jelölt: Hudák Anikó
ELTE Helyi Bizottság: jelölt: Somogyfoki Réka
Szegedi Helyi Bizottság: jelölt: Kövér Krisztina
Pécsi Helyi Bizottság: jelölt: Baditz Máté

A jelöltek elfogadták a jelölést.
A Közgyűlés titkosan szavazott a jelöltekről.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2017/2018-as tanévre:

A szavazás eredménye:

Vezetőségi ülés igen nem távolmaradás érvénytelen eredmény név
delegált
DHB 25 0 3 0 megválasztva Kruzsicz

Bernadett
EHB 25 0 3 0 megválasztva Somogyfoki

Réka
SZHB 25 0 3 0 megválasztva Kövér

Krisztina
PHB 25 0 3 0 megválasztva Baditz Máté

2.1. A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2017/2018-
as tanévre:

2.1.1. Elnök

Hegedüs Dávid jelölte Szigeti Balázs Endrét az elnök posztra (elfogadta a jelö-
lést). Szigeti Balázs Endre elmondta, hogy harmadéves fizikus hallgató, eddig a
ELTE Helyi Bizottság elnöki pozícióját töltötte be. Próbálta képességei szerint
a legjobban szervezni a dolgokat. Úgy gondolja sok tapasztalatot szerzett ezalatt
az egy év alatt, kijavította a hibáit. Utódképzésben részesült, Hegedüs Dáviddal,
az Egyesület eddigi elnökével sokat beszélgetett és úgy érzi képes lesz elvégezni az
elnöki tisztséggel járó feladatokat. Az idei ICPS-en (International Conference of
Physics Students) Hegedüs Dávid mellett ő képviselte az Egyesületet. A terveit
az írásbeli pályázatában felvázolta. Legnagyobb feladatnak a Tisk-et és a jövő
évben megrendezésre kerülő az Egyesület harmincadik szülinapját ünneplő ese-
ményt tartja. Tervei között van két év múlva Tudománykommunikáció címmel
egy nagy konferenciát szervezni.

Kérdések, hozzászólások

Hegedüs Dávid: Szerinted kellene-e, és ha igen, akkor miben fejlődnöd?
Szigeti Balázs Endre: Az elmúlt év során, ha valaki nem csinált meg
valamit, akkor én elvégeztem helyette a munkát és így sokszor túlvállal-
tam magam. A munkamegosztásban még van hova fejlődnöm.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2017/2018-as tanévre:

Tomán János: Mert úgy gondoltad te jobban megcsinálnád?
Sziget Balázs Endre: Nem, csak ha már többször szóltam és akkor sem
végezték a munkájukat, akkor inkább megcsináltam én.
Galgóczi Gábor: Balaton Summer School-t szerveznél?
Szigeti Balázs Endre: Én inkább a másik eseményt, az említett tudo-
mánykommunikáció témájú konferenciát. A jövőben lehet róla szó, egy
nagyon színvonalas esemény, de a koncepción én változtatnék.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 24 igen, 0 nem, 4 távolmaradás és
0 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Szigeti Balázs Endrét az Egyesület
elnökének.

Határozat 2017/17.

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 4 távolmaradás és 0 érvény-
telen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület elnöke Szigeti
Balázs Endre legyen.

Szegedi Donát elhagyta a Közgyűlést 11:55-kor. Szavazati joggal jelenlévők
száma 27 fő.

2.1.2. Titkár

Hegedüs Dávid jelölte Bódai Viktóriát a titkár posztra (elfogadta a jelölést). Bó-
dai Viktória elmondta, hogy harmadéves fizikus hallgató, eddig ő töltötte be a
tisztséget. A munkáját leírta a beszámolójában, és szeretné folytatni.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 23 igen, 1 nem, 3 távolmaradás és 0
érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Bódai Viktóriát az Egyesület titká-
rának.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2017/2018-as tanévre:

Határozat 2017/18.

A Közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal, 1 távolmaradás és 2 érvény-
telen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület titkára Bódai
Viktória legyen.

2.1.3. Gazdasági felelős

Szigeti Balázs Endre jelölte Bató Lilia a gazdasági felelős posztra (elfogadta a
jelölést).
Személyesen nem tudott megjelenni, a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 25 igen, 1 nem, 1 távolmaradás és
0 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Bató Liliát az Egyesület gazdasági
felelősének.

Határozat 2017/19.

A Közgyűlés 25 igen, 1 nem szavazattal, 1 távolmaradás és 0 ér-
vénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület gazdasági
felelőse Bató Lilia legyen.

2.1.4. Programfelelős

Hegedüs Dávid jelölte Soltész Attilát a programfelelős posztra (elfogadta a jelö-
lést). Soltész Attila elmondta, hogy a 2015/16-os évben kezdett el a Mafihével
foglalkozni, A Szegi Helyi Bizottság elnöke volt, de a program szervezés mindig
is jobban szerette, ezért gondolt rá, hogy jelentkezik a tisztségre. Legfőbb prob-
lémának azt látja, hogy a nem budapesti Helyi Bizottságok nincsenek tisztában
az országos és nemzetközi programokkal. Vannak ötletei, de elsődlegesen egy
néhány napos országos hallgatói konferenciával foglalkozna, melyen a hallgatók
belekóstolhatnának a tudományos életbe.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2017/2018-as tanévre:

Kérdések, hozzászólások

Tomán János: Hány országos programon vettél részt?
Soltész Attila: A Balaton Summer School-on részt vettem, illetve Vanó
Lillával, az eddigi programfelelőssel sokat beszélgettem, kaptam utód-
képzést.
Szánthó Lánárd Lajos: Ez a hallgatói konferencia kapcsolatban van a
Szigeti Balázséval?
Soltész Attila: Nem ez teljesen más lenne.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 24 igen, 0 nem, 3 távolmaradás és
érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Soltész Attilát az Egyesület program-
felelősének.

Határozat 2017/20.

A Közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 2 távolmaradás és 0 érvény-
telen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület programfelelőse
Soltész Attila legyen.

2.1.5. Külkapcsolati felelős

Szigeti Balázs Endre jelölte Vígh Benjámint a külkapcsolati felelős posztra (elfo-
gadta a jelölést). Vígh Benjámin elmondta, hogy másodéves csillagász. Eddig az
ELTE Helyi Bizottság általános elnökségi tagja volt. Sok nemzetközi versenyen
és a Mafihe sok programján is részt vett. Úgy érzi el fogja tudni látni a pozíciót,
és az idejébe is belefér.

Kérdések, hozzászólások

Szigeti Balázs Endre: Úgy érzed Soltész Attilával együtt tudsz dolgoz-
ni?
Vígh Benjámin: Igen.
Hegedüs Dávid: Mennyire jó az angolod?
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2017/2018-as tanévre:

Vígh Benjámin: Jól beszélek angolul, nem tökéletesen, de írásban telje-
sen jó, nincsenek vele gondok.
Németh Viktória: Mennyire vagy tisztában a Mafihe külföldi vagy kül-
földiekkel kapcsolatos programjaival?
Vígh Benjámin: Nagyjából tisztában vagyok velük.
Hegedüs Dávid: ICPS-en voltál?
Vígh Benjámin: Még nem voltam.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 21 igen, 3 nem, 3 távolmaradás és
0 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Vígh Benjámint az Egyesület kül-
kapcsolati felelősének.

Határozat 2017/21.

A Közgyűlés 21 igen, 3 nem szavazattal, 3 távolmaradás és 0 érvény-
telen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület külkapcsolati
felelőse Vígh Bebjámin legyen.

2.1.6. Feladatvállalók megválasztása:

Hegedüs Dáivid jelölte Szánthó Lénárd Lajost a rendszergazda posztra (elfogad-
ta a jelölést), Száthó Lénárd Lajos jelölte Maróti János Endrét a honlapfelelős
posztra (elfogadta a jelölést).

A rendszergazdai posztra jelentkező Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy
szeretné folytatni a munkáját, amit elkezdett.

Kérdések, hozzászólások

Tuhári Richárd: Mi volt az iroda gépnek a problémája?
Szánthó Lénárd Lajos: Alaplap hibát gyanítok, de már meg lett javítva.

A honlapfelelősi posztra jelentkező Maróti János Endre elmondta, hogy előző
évben is ő töltötte be ezt a tisztséget, amit rá ruháztak feladatot azt ellátta, a
honlapok új arculatát szeretné befejezni.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2017/2018-as tanévre:

Kérdések, hozzászólások

Németh Viktória: Tanulmányaiddal mennyire tudod összeegyeztetni a
munkát?
Maróti János Endre: Szerintem nem lesz vele probléma.

Határozat 2017/22.

A Közgyűlés az alábbi táblázatba foglaltak szerint döntött a felso-
rolt feladatvállalók megválasztásáról:

Feladatvállaló igen nem távolmaradás érvénytelen eredmény név
Rendszergazda 28 0 1 0 megválasztva Szánthó Lénárd

Lajos
Honlapfelelős 25 0 2 0 megválasztva Maróti János

Endre

2.1.7. Médiakoordinátor

Hegedüs Dávid javasolta, hogy ebben az évben is hozzuk létre a médiakoordináto-
ri szerepet. A Közgyűlés kézfeltartással szavazott. A Közgyűlés a javaslatot nyílt
szavazás során 25 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Hegedüs Dávid jelölte Sveiczer Andrást a médiakoordinátori posztra (elfogadta
a jelölést), Szigeti Balázs Endre jelölte Pál Balázst a médiakoordinátori posztra
(elfogadta a jelölést).
Pál Balázs elhagyta a termet.
Sveiczer András elmondta, hogy eddig ő töltötte be a tisztséget, igényesen és gyor-
san megcsinálja a rá kijelölt feladatokat, az eddigi munkáit láthattuk.
Sveiczer András elhagyta termet, Pál Balázs visszajött.
Pál Balázs elmondta, hogy eddig az ELTE Helyi Bizottságában volt PR-felelős,
sokat együtt dolgozott az ELTE-n a Szakterületi Csoporttal, a 2016-os gólyatá-
borban ő csinálta a pólókat és a nyakba akasztókat, facebookon az eseményekhez
a borítókat, póló terveket is készített.
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Kérdések, hozzászólások

Tuhári Richárd: Az elnökkel együtt tudsz dolgozni?
Pál Balázs: Igen.
Hegedüs Dávid: a facebook-os dologról mi a véleményed, hogy a média-
koordinátor figyeljen a Mafihe facebook oldalára.
Pál Balázs: Elég aktív vagyok facebook-on, támogatom az ötletet, sok-
kal egyszerűbb a hirdetés.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján szavazott a médiakoordinátori poszt-
ról. A szavazás eredménye:

Név igen nem távolmaradás érvénytelen eredmény
Sveiczer András 18 6 2 1 elfogadva

Pál Balázs 17 7 2 1 elutasítva

A Közgyűlés 18 igen, 6 nem, 2 távolmaradás 1 érvénytelen mellett megválasz-
totta Sveiczer Andrást az Egyesület médiakoordinátorának.

Baditz Máté, Vida Zsombor Álmos, Krakó Attila, Hudák Anikó, Tomán Já-
nos és Biricz András Mátyás 13:40-kor elhagyta a Közgyűlést. Szavazati joggal
jelenlévők száma 21 fő.

3. Döntés a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alap-
szabály elfogadásáról

Határozat 2017/23.

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett
döntött az Alapszabály elfogadásáról.

4. Költségvetési és működési tervezet a 2017/2018-as tan-
évre

Az Egyesület költségvetési tervezetét Hegedüs Dávid, az Egyesület elnöke ismer-
tette. A működési tervezet mellékelve.
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A Közgyűlés nyíltan szavazott a 2017/2018-as tanévi költségvetési és működési
tervezetről.
A Közgyűlés 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta a 2017/2018-as tanévi
költségvetési és működési tervezetet.

Határozat 2017/24.

A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett
elfogadta a 2017/2018-as tanévi költségvetési és működési tervezetet.

5. Egyebek

A Helyi Bizottságok kérték, hogy a rendezvényeinkről plakátot küldjünk nekik,
mert az e-mailt lehet el sem olvassák az emberek és ilyen szempontból a plakát
jobb lenne.

A honlap új arculatára két opció merült fel:

1. közös az arculat, de mindenki Helyi Bizottság maga csinálja a honlapját

2. egy honlap lenne és azon belül lennének a Helyi Bizottságok is, a saját ré-
szükhöz lenne hozzáférésük

A Közgyűlés megvitatta a két lehetőséget, a biztonsági és átláthatósági szempon-
tokat, és a jobb információ áramlás érdekében a 2. verzió mellett döntött.
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A levezetőelnök 14:15-kor lezárta a Közgyűlést.

Kelt: Budapest, 2017. október 15.

Hegedüs Dávid Bódai Viktória
Levezető elnök Jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelelsítő tag jegyzőkönyv hitelelsítő tag

Tanú: Tanú:

neve: neve:

lakóhelye: lakóhelye:

személyi igazolvány száma: személyi igazolvány száma:
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