Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Ellenőrző Bizottsági Ülés

Időpont: 2018. július 6. 18:10
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Meghívott személyek:
• Ellenőrző Bizottság elnöke: Hegedüs Dávid
• Ellenőrző Bizottság tagjai: Maróti János Endre, Tuhári Richárd, Kruzsicz Bernadett,
Nagy-Csiha Zsuzsanna, Gajdos Tamás
• Egyesület elnöke: Szigeti Balázs Endre
• Elnökség tagjai: Bódai Viktória, Bató Lilia, Vigh Benjamin, Soltész Attila
• Egyesület feladatvállalói: Szánthó Lénárd Lajos, Maróti János Endre, Sveiczer András
• A Vezetőségi ülésre állandó meghívottak: Hudák Anikó, Somogyfoki Réka, Kövér Krisztina, Baditz Máté
Jelenlévők nevei: Hegedüs Dávid, Maróti János Endre, Tuhári Richárd, Kruzsicz Bernadett,
Nagy-Csiha Zsuzsanna, Gajdos Tamás, Bódai Viktória, Szigeti Balázs Endre
Szavazati joggal rendelkező jelenlevők száma: 4 fő.
Jegyzőkönyv-vezető neve: Bódai Viktória
Napirendi pontok:
1. Ellenőrző Bizottsági tagok beszámolói
2. Egyebek
Szavazás a napirendi pontokról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadva.
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1. Ellenőrző Bizottsági tagok beszámolói
• Hegedüs Dávid beszámolója:
Hegedüs Dávid beszámolt a saját és az Elnökség munkájáról: "az alapvető feladataimat
elvégeztem, az Elnökségi ülésekre bejártam, a jegyzőkönyveket elolvastam mielőtt felkerültek a honlapra. Ősszel leadtuk az Közgyűlésen elfogadott Alapszabály módosítást.
Januárban kaptuk a határozatot, hogy a leadott Alapszabályt nem fogadták el, két apróbb
módosítást kellett elvégezni. Február elején újra leadtuk javítva, amit már elfogadtak.
A pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági mérleg is le lett adva időben. A GDPR miatt
csúszott a Német csereprogram jelentkezési felületének a kiküldése."
• Maróti János Endre beszámolója:
Maróti János Endre beszámolt saját és a Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság munkájáról: "mivel ősszel nem lett elfogadva az MFHB beszámolója így nem voltak ülések és
programok sem. Szigeti Balázs Endre, a Mafihe elnöke és Hegedüs Dávid intézkedtek,
és a Wigner Jenő Szakkollégium köreiben lesz kijelölve valaki az MFHB vezetésével. A
következő őszi Közgyűléstől már rendesen működhetnek."
• Tuhári Richárd beszámolója:
Tuhári Richárd beszámolt a saját és az ELTE Helyi Bizottság munkájáról: "a Helyi
Bizottság honlapjára késve kerültek fel a jegyzőkönyvek és sokáig az SZMSZ-nek is rossz
verziója volt fent. Emellett még gond volt, hogy ritkán üléseztek."
• Kruzsicz Bernadett beszámolója:
Kruzsicz Bernadett beszámolt a saját és a Debreceni Helyi Bizottság munkájáról: "az
üléseket mindig megtartottuk, az egyetlen baj hogy kevés a hallgató a Debreceni Egyetem
fizika szakán és így a tagjaink is. Az egyetem ajánlott pályázati pénzt az eseményekre,
amire mint hallgatók tudunk pályázni. Nem tudjuk mi lesz jövőre az Debreceni Helyi
Bizottsággal a létszámhiány miatt."
• Nagy-Csiha Zsuzsanna beszámolója:
Nagy-Csiha Zsuzsanna írásban beszámolt a saját és a Pécsi Helyi Bizottság munkájáról.
Írásbeli beszámoló mellékelve.
• Gajdos Tamás beszámolója:
Gajdos Tamás beszámolt saját és a Szegedi Helyi Bizottság munkájáról: "A jegyzőkönyveket vezetik rendesen, de digitalizálva még nincsenek, nyáron lesznek feltöltve a honlapra.
Hivatalos ülése a helyi bizottság elnökségének nem volt, mert nem tudták összeegyeztetni,
de a kapcsolatot folyamatosan tartották. Az utánpótlással akadnak komoly problémák,
javasoltam, hogy legyen nyílt Elnökségi ülés az összes felvett elsőéves bevonásával, és
hogy fordítsunk több időt a programokra. Szeretnénk egy bevonót, ahol bemutatnánk,
hogyan is működik a Mafihe."
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2. Egyebek
Nem történt hozzászólás a napirendi ponthoz.
Hegedüs Dávid 19:13-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2018. július 6.

Hegedüs Dávid
Ellenőrző Bizottság elnöke

Bódai Viktória
Jegyzőkönyvvezető
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Beszámoló
A Mafihe PHB 2017/18-as tanévi működéséről
Nagy-Csiha Zsuzsanna

A 2017/18-as tanévben a Mafihe PHB életében mint ellenőrző bizottsági tag vettem részt. Az
elmúlt évben a Mafihe PHB elnökségének munkáját, életét igyekeztem minél jobban nyomon követni.
Rendszeresen egyeztettem Baditz Mátéval, a Mafihe PHB elnökével, lehetőségeimhez mérten részt
vettem a programokon és egy-egy elnökségi ülésen is.
A PHB működésében jelentős szabálytalanságot nem találtam. Az elnökségi üléseket havi-kétheti
rendszerességgel megtartották, ezekről jegyzőkönyv készült. A jegyzőkönyvek az elnöknél érhetők
el.
A PHB kasszájában mintegy 30.000 Ft Mafihe pénz van. A tanév közbeni programok finanszı́rozása
gyakorlatilag kizárólak a Szentágothai János Szakkollégium segı́tségével történt, ı́gy a mafihés pénzhez
nem kellett nyúlniuk. Azt nagy mafihés rendezvényre, pl. Pécsi Hétvége szervezésére tartogatják.
A tanév során rendszeresek voltak a rendezvények, melyeken 15-80 ember vett részt. Rendszeressé váltak a társasjáték partik, de volt PHB szülinapozás, komplex számháború, tudományos
ismeretterjesztő előadás Paks 2-ről Aszódi Attilával, Fizikus kvı́z és Zselici Csillagpark látogatás is.
Sajnos a Pécsi Hétvége ebben az évben elmaradt, remélem, hogy jövőre sikerül lekommunikálni és
megszervezni.
Jövőre az elnökség összetétele valószı́nűleg változik, egy új tagot sikerült beszervezni, illetve van
olyan, aki jövőre nem tudja vállalni a tagságot. Az elnök személye előreláthatólag nem változik. Én
magam szı́vesen vállalom az EB tagságot jövőre is.

Pécs, 2018. július 5.

Nagy Csiha Zsuzsanna
ellenőrző bizottsági tag
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