
Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Ellenőrző Bizottsági Ülés

Időpont: 2018. október 03. 18:15
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 Krisz-

tina, Baditz Máté

Jelenlévők nevei: Hegedüs Dávid, Maróti János Endre, Tuhári Richárd, Kruzsicz Bernadett,
Gajdos Tamás, Bódai Viktória, Szigeti Balázs Endre

Szavazati joggal rendelkező jelenlevők száma: 5 fő.

Jegyzőkönyv-vezető neve: Bódai Viktória

Napirendi pontok:

1. Ellenőrző Bizottsági tagok beszámolói
2. Egyebek

Szavazás a napirendi pontokról: 5 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: "A legutóbbi ülés óta
nem volt program és az Elnökségnek egy összehívott ülése volt. Jelenleg a Mafihe 30.
szülinapját és az éves rendes Közgyűlést szervezik. A 2018/2019-es évre a gazdasági
tervezet holnapra elkészül. Idén a CERN Kirándulás elmaradt és jövőre is kérdéses, hogy
lesznek-e támogatók. A Német csereprogramnak a német egyesület által tartott része
holnap kezdődik."

• Maróti János Endre beszámolója:
Maróti János Endre beszámolt saját és a Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság munkájáról:
"Tegnap, október 2-án volt az MFHB Alakulóülése, három tisztségviselő lett megválaszt-
va. Az ülésen a Közgyűlés elé terjesztendő Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetüket
is elfogadták."

• Tuhári Richárd beszámolója:
Tuhári Richárd beszámolt a saját és az ELTE Helyi Bizottság munkájáról: "Az MFHB
Alakulóülésésvel együtt volt tartva az EHB Tisztújítója, kilenc tisztségviselő lett megvá-
lasztva. Kivételesen nagy volt az ELTE-n a lelkesedés a legújabb évfolyamon. Az ülésen a
Közgyűlés elé terjesztendő Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetüket is elfogadták."

• Kruzsicz Bernadett beszámolója:
Kruzsicz Bernadett beszámolt a saját és a Debreceni Helyi Bizottság munkájáról: "Hol-
nap, október 4-én lesz a DHB Tisztújítója. SzMSz-ben lesz változtatás, a gazdasági felelős
tisztség törölve lesz. Részt vettünk egy Hallgatói Önkormányzat által szervezett esemé-
nyen, amely a gólyáknak volt szervezve. Emellett nekünk is volt egy eseményünk, melyen
bemutattuk a Mafihét a gólyáknak és az érdeklődőknek. A féléves programjainkat előre
megbeszéltük, hogy melyiket mikor szeretnénk tartani. Anyagi támogatást a Hallgatói
Önkormányzattól kapunk a programjainkra és a DÖFI (Debreceni Összefogás a Fizikáért)
is segít. Továbbra is probléma, hogy kevés a hallgató a szakon. "

• Nagy-Csiha Zsuzsanna beszámolója:
Nagy-Csiha Zsuzsanna nem vett részt az ülésen.

• Gajdos Tamás beszámolója:
Gajdos Tamás beszámolt saját és a Szegedi Helyi Bizottság munkájáról: "Három ese-
ményt szerveztek az előző EB ülés óta, de az egyik kevés érdeklődő miatt elmaradt, a
másik kettő jól sikerült. A Tisztújító az október 8-i héten lesz megtartva, ahol az SzMSz-
t is átbeszélik."
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Az Ellenőrző Bizottság ezt követően megvizsgálta az Egyesület 2017/2018. évi költségveté-
sét, amelyben rendellenességeket nem talált.

Határozat 2018/1.

Az Ellenőrző Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egy-
hangúlag kijelenti, hogy a Magyar Fizikushallgatók Egyesületében, az egyesület
2017/2018. évi működése során jogszabály-sértés vagy a szervezet érdekeit egyéb-
ként súlyosan sértő esemény (mulasztás) nem történt.

Határozat 2018/2.

Az Ellenőrző Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett egy-
hangúlag kijelenti, hogy a 2017/2018. év során a vezető tisztségviselők felelőtlen-
ségére utaló tények nem merültek fel.

2. Egyebek
Hegedüs Dávid felhívta rá a figyelmet, hogy az október 14-i Közgyűlésen lesznek megválasztva
a Vezetőségi ülés delegáltak és Ellenőrző Bizottság tagjai, ha nem tudnának jönni, akkor ha-
talmazzanak meg valakit, aki részt vesz az ülésen.
Szállást, ha minden Helyi Bizottság elküldi, hogy hány fővel érkeznek, akkor azután keres az
Elnökség.

Hegedüs Dávid 18:45-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2018. október 03.

Hegedüs Dávid Bódai Viktória
Ellenőrző Bizottság elnöke Jegyzőkönyvvezető
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