Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Megismételt Közgyűlés
Budapest, 2018

Időpont: 2018. október 14. 11:00
Helyszín: Budapest
Mellékletek:
• Jelenléti ív
• Tisztségviselők beszámolói
• Feladatvállalók beszámolói
• Gazdasági beszámoló
• Alapszabály
• SzMSz
• EHB SzMSz
• DHB SzMSz
• MFHB SzMSz
• SzHB SzMSz
• Költségvetési és működési tervezet a 2018/2019-es tanévre
Az elnök a határozatképesség vizsgálata során a megismételt Közgyűlésre tekintettel, a megjelentek számától függetlenül megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.
A Közgyűlésen a benyújtott papírok alapján képviseltetve van jelen Hudák Anikó (Kruzsicz
Bernadett képviseli), Nagy-Csiha Zsuzsanna (Bódai Viktória képviseli), Baditz Máté (Szigeti
Balázs Endre képviseli), Gajdos Tamás (Szegedi Donát Ferenc képviseli), Sveiczer András (Pál
Balázs képviseli).
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Határozat 2018/14.
A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyv-hitelesítő és szavazatszámláló
bizottság megválasztásáról az alábbiak szerint:
Levezető elnök neve: Szigeti Balázs Endre
Jegyzőkönyvvezető neve: Bódai Viktória
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Somogyfoki Réka, Maróti János Endre
Szavazatszámláló bizottság tagjainak neve: Maróti János Endre, Takács Roxána,
Mig András
A napirendi pontok sorrendjét, a meghívóhoz képest az alábbiak szerint módosították a
megjelentek:
Napirendi pontok:
1. Döntés a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
2. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszámolók elfogadása
3. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új tisztségviselők választása
4. Költségvetési és működési tervezet a 2018/2019-es tanévre
5. Egyebek
A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Döntés a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
A 2018. február 23-án elfogadott Alapszabályhoz képest egyetlen módosítást végeztünk, az éves tagdíjat megemeltük 1000 forintról 1500 forintra.
Határozat 2018/15.
A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
döntött az Alapszabály elfogadásáról.
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2. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszámolók
elfogadása
2.1. Elnök
A beszámolót az Egyesület elnöke, Szigeti Balázs Endre írásban benyújtotta és
pár szóban összefoglalta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
Kérdések, hozzászólások

Szegedi Donát Ferenc: CERN Kirándulás miért nem volt idén megszervezve?
Szigeti Balázs Endre: Amikor eredetileg szerettük volna, a szállást nem
tudtuk lefoglalni, a későbbiekben a CERN kapcsolattartó nagy időközönként válaszolt csak a levelekre, így nehéz volt a szervezés és nehezen
lehetett összeegyeztetni a szállást, a buszt és a programot is. Végül
abban maradtunk, hogy idén nem lesz.

Karácsony József megjelent 12:00-kor. Szavazati joggal jelenlévők száma 27 fő.
2.2. Titkár
A beszámolót az Egyesület titkára, Bódai Viktória írásban benyújtotta és pár
szóban összefoglalta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
2.3. Gazdasági felelős
A beszámolót az Egyesület gazdasági felelőse, Bató Lilia írásban benyújtotta és
pár szóban összefoglalta. Írásbeli beszámoló mellékelve.

2.4. Programfelelős
A beszámolót az Egyesület programfelelőse, Soltész Attila írásban benyújtotta és
pár szóban összefoglalta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
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2.5 Külkapcsolati felelős

2.5. Külkapcsolati felelős
A beszámolót az Egyesület külkapcsolati felelőse, Vígh Benjámin írásban benyújtotta és pár szóban összefoglalta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
2.6. Honlapfelelősi beszámoló
A beszámolót az Egyesület honlapfelelőse, Maróti János Endre írásban benyújtotta és pár szóban összefoglalta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
2.7. Rendszergazda
A beszámolót az Egyesület rendszergazdája, Szánthó Lénárd Lajos írásban benyújtotta és pár szóban összefoglalta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
Kérdések, hozzászólások

Hegedüs Dávid: Idén már nem szeretnéd betölteni a rendszergazda pozíciót. Úgy gondolod, hogy ilyen rövid idő alatt át lehet adni a több
éves munkádat az utódodnak?
Szánthó Lénárd Lajos: Tuhári Richárd fog pályázni a pozícióra és úgy
gondolom ő nagyon ügyes és ért hozzá, de elérhető leszek bármikor és
ha szükség van rá segítek.
2.8. Médiakoordinátor
A beszámolót az Egyesület médiakoordinátora, Sveiczer András tartotta. Elmondta, hogy nem sok feladata volt ebben az évben, de amit rábíztak azt mindig
időben megcsinálta. A következő évben a Mafihe facebook oldalát is kezelni fogja,
emellett befejezik a honlapfelelőssel és a rendszergazdával az új honlapot.
2.9. Helyi Bizottságok beszámolója
• Szegedi Helyi Bizottság (SzHB)
A beszámolót Kövér Krisztina az SzHB elnöke írásban benyújtotta, melyet Szegedi
Donát Ferenc pár szóban összefoglalt. Írásbeli beszámoló mellékelve.
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2.9 Helyi Bizottságok beszámolója

Kérdések, hozzászólások

Szigeti Balázs Endre: Mennyire voltak látogatottak a programok?
Szegedi Donát Ferenc: Nagyon változó volt. A Fizikus Szakestre hatvannál is több ember jött el, a Fizikus Csocsóbajnokságon 20-30 között
volt a létszám, de a Fizikus Teaház látogatottsága nagyon visszaesett,
aminek az oka az lehetett, hogy tavasszal nehezen tudtuk összeegyeztetni a hallgatók órarendjével.
Szigeti Balázs Endre: Mi lehet az oka, hogy az országos és nemzetközi
programokra szinte egy hallgató sem jön Szegedről?
Szegedi Donát Ferenc: Nem tudjuk elérni a hallgatókat, mert az e-mail
címeket mi nem kapjuk meg, és a Hallgatói Önkormányzat sem adja ki.
Jeges Viktor Péter: Hogy van nálatok a gólyatábor rendszere? Esetleg
ott próbáljátok meg bevonni a gólyákat?
Szegedi Donát Ferenc: Nincs külön gólyatábora a fizika szaknak, kari
gólyatábor van, ahova körülbelül 3 fizikus hallgató megy el.
Horváth Levente: Tanárok segítségével esetleg nem lehet megfogni a
hallgatókat?
Szegedi Donát Ferenc: Nehéz olyan előadást találni, ahol mindenki ott
van.
• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)
A beszámolót Tamás Gábor, az újonnan megválasztott MFHB elnök tartotta.
Elmondta, hogy Szigeti Balázs Endre kereste meg a Wigner Jenő Szakkollégium előző elnökét Balogh Nórát, hogy vegyék át az MFHB feladatait. Október
elején tartották az Alakuló Közgyűlésüket. Igyekszenek tartani a kapcsolatot az
Elnökséggel és a többi Helyi Bizottsággal.
• ELTE Helyi Bizottság (EHB)
A beszámolót Somogyfoki Réka, az EHB elnöke írásban benyújtotta és pár szóban
összefoglalta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)
A beszámolót Hudák Anikó, a DHB elnöke írásban benyújtotta, melyet Kruzsicz
Bernadett pár szóban összefoglalt. Írásbeli beszámoló mellékelve.
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2.10 Ellenőrző Bizottság

• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)
A beszámolót Baditz Máté, a PHB elnöke és Horváth Bálint a PHB titkára írásban
benyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
2.10. Ellenőrző Bizottság
Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Hegedüs Dávid írásbeli beszámolóját mellékelte és
pár szóban összefoglalta.
2.11. Gazdasági beszámoló
A beszámolót Szigeti Balázs Endre és Bató Lilia készítette el, szóban ismertették.
Összefoglaló táblázat mellékelve.
Dobos Csenge megjelent 13:00-kor. Szavazati joggal jelelnlévők száma 28 fő.
2.12. Szavazás
A Közgyűlés az elnökség és tisztségviselő tagok beszámolóinak elfogadásáról, a
Helyi Bizottsági tagok és az Ellenőrző Bizottság elnökének a beszámolójának elfogadásáról, illetve a pénzügyi beszámoló elfogadásáról titkosan szavazott, ekkor
a szavazati joggal rendelkezők száma 28 fő.
Határozat 2018/16.
A Közgyűlés az alábbi táblázatban foglaltak szerint döntött a felsorolt tisztségviselők és feladatvállalók által benyújtott beszámolók elfogadásáról:
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2.12 Szavazás

Beszámoló
igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
Elnök
25
0
3
0
elfogadva
Titkár
25
0
3
0
elfogadva
Gazdasági felelős
25
0
3
0
elfogadva
Külkapcsolati felelős 25
0
3
0
elfogadva
Programfelelős
25
0
3
0
elfogadva
Honlapfelelős
25
0
3
0
elfogadva
Rendszergazda
25
0
3
0
elfogadva
Médiakoordinátor
25
0
3
0
elfogadva
Beszámoló
igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
SzHB
25
0
3
0
elfogadva
MFHB
25
0
3
0
elfogadva
EHB
25
0
3
0
elfogadva
PHB
25
0
3
0
elfogadva
DHB
25
0
3
0
elfogadva
EB
25
0
3
0
elfogadva
Gazdasági beszámoló 25
0
3
0
elfogadva
Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási javaslatai a
következők voltak:
• a feladatvállalók közül a Mafigyelő főszerkesztő pozíció törlése
• szakmai programfelelős pozíció létrehozása, mint feladatvállaló
A jelenlévők megtárgyalták a módosítási javaslatot, majd nyíltan szavaztak az
Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatáról:
Határozat 2018/17.
A Közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
döntött az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról.
Az EHB, a DHB, az MFHB és az SzHB írásban benyújtotta a saját Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosításait, melyeket a jelenlevők megtárgyaltak,
majd nyíltan szavaztak.
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Határozat 2018/18.
A Közgyűlés az alábbi táblázatban foglaltak szerint döntött az ismertetett Szervezeti és Működési Szabályok elfogadásáról:
SzMSz igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
EHB
28
0
0
0
elfogadva
MFHB 28
0
0
0
elfogadva
DHB
28
0
0
0
elfogadva
SzHB 27
0
0
1
elfogadva

3. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új tisztségviselők választása
Az Alapszabály IV./4/a pontja szerint a tisztségviselőket a Közgyűlés a következő éves rendes közgyűlés időpontjáig választja, megbízatásuk lejárta után újra
választhatóak. Ennek értelmében a 2017.10.15-én megválasztott tisztségviselők
megbízatása lejárt, így az alábbi pontban új tisztségviselőket választunk meg.
3.1. A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2018/2019es tanévre:
3.1.1. Elnök

Szigeti Balázs Endre jelölte Jeges Viktor Pétert az elnök posztra (elfogadta a jelölést). Pesztránszki Márton jelölte Szigeti Balázs Endrét az elnöki posztra (nem
fogadta el a jelölést).
Jeges Viktor Péter elmondta, hogy jelenleg harmadéves hallgató az ELTE-n, Szigeti Balázs Endrével átbeszélte a Mafihe programjait és a működését. Szeretne
szervezni Német és Finn csereprogramot is, CERN Kirándulást és Balaton Summer School-t.
Kérdések, hozzászólások

Hegedüs Dávid: Mennyire tudsz elvonatkoztatni attól, hogy ELTE-s
vagy és országos szinten gondolkodni?
Jeges Viktor Péter: Nem csak az ELTE hallgatóit fogom képviselni.
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3.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2018/2019-es tanévre:

Soltész Attila: Elnökként az egyik fő feladat az emberek koordinálása.
Úgy érzed ez neked menni fog?
Jeges Viktor Péter: A Hallgatói Önkormányzatban voltam két évvel ezelőtt mentor, tavaly pedig mentorfelelős, úgy érzem meg vannak hozzá
a képességeim.
Hegedüs Dávid: Idén voltál ICPS-en? Tudod, mi az az IAPS?
Jeges Viktor Péter: Igen voltam ICPS-en, sok emberrel beszélgettem.
Nagyjából tisztában vagyok az IAPS tevékenységével és működésével.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 24 igen, 3 nem, 0 távolmaradás és 1
érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Jeges Viktort az Egyesület elnökének.
Határozat 2018/19.
A Közgyűlés 24 igen, 3 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület elnöke Jeges
Viktor legyen.
3.1.2. Titkár

Somogyfoki Réka jelölte Bódai Viktóriát a titkár posztra (elfogadta a jelölést).
Bódai Viktória elmondta, hogy eddig is ő töltötte be ezt a pozíciót, szerinte a
feladatait elvégezte, szereti ezt csinálni és szeretné folytatni
A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 26 igen, 0 nem, 0 távolmaradás és 2
érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Bódai Viktóriát az Egyesület titkárának.
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3.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2018/2019-es tanévre:

Határozat 2018/20.
A Közgyűlés 26 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 2 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület titkára Bódai
Viktória legyen.
3.1.3. Gazdasági felelős

Szigeti Balázs Endre jelölte Bató Lilia a gazdasági felelős posztra (elfogadta a
jelölést).
Bató Lilia elmondta, hogy tavaly is ő töltötte be ezt a tisztséget, és szeretné
folytatni amit elkezdett.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 28 igen, 0 nem, 0 távolmaradás és
0 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Bató Liliát az Egyesület gazdasági
felelősének.
Határozat 2018/21.
A Közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 0 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület gazdasági
felelőse Bató Lilia legyen.
3.1.4. Programfelelős

Szigeti Balázs Endre jelölte Soltész Attilát a programfelelős posztra (elfogadta a
jelölést). Soltész Attila elmondta, hogy tavaly is ő töltötte be ezt a tisztséget,
úgy érezte ez egy betanuló időszak volt számára és már látja, hogy mit és hogyan
kellene csinálnia.
Kérdések, hozzászólások

Hegedüs Dávid: A Mafihe SzMSz-ében benne van a Szervezői Munkacsoport, ami a korábbi években nem működött. Idén szeretnél ezzel
foglalkozni?
Soltész Attila: Nem látom, hogy lenne hozzá elég lelkes és aktív hallgató.
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3.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2018/2019-es tanévre:

Berekméri Evelin: Mire gondoltál az alatt, hogy betanuló időszak volt
az előző év számodra?
Soltész Attila: Időm nagy részében vidéken voltam, így a többi elnökségi
taggal nehéz volt összeegyeztetni a kommunikációt és így a programok
szervezését, de idén már a hetek nagy részét Budapesten fogom tölteni.
A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 25 igen, 0 nem, 0 távolmaradás és
3 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Soltész Attilát az Egyesület programfelelősének.
Határozat 2018/22.
A Közgyűlés 25 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 3 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület programfelelőse
Soltész Attila legyen.
3.1.5. Külkapcsolati felelős

Szigeti Balázs Endre jelölte Pesztránszki Mártont a külkapcsolati felelős posztra
(elfogadta a jelölést), Bódai Viktória jelölte Vígh Benjámint a külkapcsolati felelős posztra.
Pesztránszki Márton elhagyta a termet.
Vígh Benjámin elmondta, hogy előző évben is ő töltötte be a tisztséget. Szeretne az összes tervezett program szervezésében résztvenni és előremozdítani, hogy
lehetséges legyen a létrejötte.
Kérdések, hozzászólások

Hegedüs Dávid: A Német Csereprogram szervezése során mennyire tartottad a kapcsolatot a német jDPG külkapcsolati felelősével?
Vígh Benjámin: Nem vontak be a Német Csereprogram szervezésébe,
ami hozzám jött e-mail azzal foglalkoztam, de külön nem lettem megkérve semmire.
Jeges Viktor Péter: IAPS-el mennyire tartod a kapcsolatot?
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3.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2018/2019-es tanévre:

Vígh Benjámin: Most volt váltás az IAPS elnökségben is, így nem nagyon ismerem őket, de ha kapok e-maileket, azokat továbbítom a megfelelő személyeknek.
Somogyfoki Réka: Milyen nyelveken beszélsz és milyen szinten?
Vígh Benjámin: Angolul jól beszélek, és franciául is tanultam.
Jeges Viktor Péter: Melyik országgal szeretnél csereprogramot szervezni?
Vígh Benjámin: Elsősorban igényt mérnék fel, hogy melyik ország lenne a legtámogatottabb a magyar hallgatók között. Az IAPS-ben egységesítve lettek az elérhetőségek, és így könnyű felvenni a kapcsolatot
bárkivel.
Vígh Benjámin elhagyta a termet, Pesztránszki Márton visszajött.
Pesztránszki Márton elmondta, hogy jelenleg harmadéves az ELTE-n, és 2016-ban
találkozott először a Mafihével, mindig is ide akart tartozni. Eddig az EHB-ban
vállalt tisztséget, általános elnökségi tag volt, majd PR-felelős. Idén már nem
szeretett volna ott tisztséget vállalni, mert úgy gondolja meg kell adni a lehetőséget
az új embereknek, de továbbra is szeretne ehhez a közösséghez tartozni. Szigeti
Balázs Endrét, az előző elnököt kereste meg azzal, hogy szeretné vállalni ezt a
tisztséget, és Galgóczi Gábor, hajdani külkapcsolati felelős tart neki utódképzést.
Jó kapcsolatban van az elnökség többi tagjaival, és úgy gondolja jól együtt tudna
dolgozni velük.
Kérdések, hozzászólások

Somogyfoki Réka: Milyen nyelveken beszélsz és milyen szinten?
Pesztránszki Márton: Angolul, amit mondanak megértem, a beszélgetésben még javulnom kell, de tanulok folyamatosan.
Kruzsicz Bernadett: Mennyire vagy közvetlen? Jó a kommunikációs
készséged?
Pesztránszki Márton: Úgy gondolom megfelelő, ICPS-en is sok emberrel
beszélgettem.
A jelöltek elhagyták a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságukat.
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3.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2018/2019-es tanévre:

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján szavazott a külkapcsolati felelős
posztról. A szavazás eredménye:
Név
igen nem távolmaradás érvénytelen eredmény
Vígh Benjámin
18
6
0
4
elfogadva
Pesztránszki Márton 6
18
0
4
elutasítva
A Közgyűlés 18 igen, 6 nem, 0 távolmaradás 4 érvénytelen mellett megválasztotta Vígh Benjámint az Egyesület külkapcsolati felelősének.

Határozat 2018/23.
A Közgyűlés 18 igen, 6 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 4 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület külkapcsolati
felelőse Vígh Benjámin legyen.
3.1.6. Feladatvállalók megválasztása:

Bódai Viktória jelölte Tuhári Richárdot a rendszergazda posztra (elfogadta a jelölést), Szánthó Lénárd Lajos jelölte Pál Balázst a honlapfelelős posztra (elfogadta
a jelölést), Bódai Viktória jelölte Szigeti Balázs Endrét szakmai programfelelős
posztra (elfogadta a jelölést), Pál Balázs jelölte Sveiczer Andrást médiakoordinátori posztra (elfogadta a jelölést).
A rendszergazdai posztra jelentkező Tuhári Richárd elmondta, hogy már négy
éve vállal különböző tisztségeket a Mafihében. Szánthó Lénárd Lajos az eddigi
rendszergazda már elmondta, hogy mik lesznek a feladatai, de még jövőhéten is
tartani fog utódképzést. Az új honlapot mindenképp meg szeretnék csinálni a
honlapfelelőssel és a médiakoordinátorral.
A honlapfelelősi posztra jelentkező Pál Balázs elmondta, hogy két évig az EHB
PR-felelőse volt, tavaly ő is indult a médiakoordinátori posztra, de Sveiczer Andrást választották meg. A kellő ismeretei úgy gondolja megvannak a tisztséghez,
és komoly elképzelései vannak honlap kinézetét illetően.
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3.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2018/2019-es tanévre:

A médiakoordinátori posztra jelentkező Sveiczer András elmondta, hogy előző
két évben is ő töltötte be ezt a tisztséget, és szeretné folytatni. A honlap tervezésében szeretne ő is részt venni. A Mafihe facebook oldalát is kezelné.
A szakmai programfelelős posztra jelenkező Szigeti Balázs Endre elmondta,
hogy két évvel ezelőtt a Mafihe ELTE Helyi Bizottság elnöki posztját, majd rá
következő évre a Mafihe elnöki posztját töltötte be. CERN Kirándulással és a
Plancks megszervezésével foglalkozna elsősorban.
Határozat 2018/24.
A Közgyűlés az alábbi táblázatba foglaltak szerint döntött a felsorolt feladatvállalók megválasztásáról:
Feladatvállaló
igen nem érvénytelen
eredmény
név
Rendszergazda
24
0
4
megválasztva Tuhári Richárd
Honlapfelelős
24
0
4
megválasztva
Pál Balázs
Médiakoordinátor 23
1
4
megválasztva Sveiczer András
Szakmai
23
1
4
megválasztva Szigeti Balázs
programfelelős
Endre
Szigeti Balázs Endre lemondott a levezető elnök pozícióról, így a Közgyűlés új
levezető elnököt választott.
Határozat 2018/25.
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett
leveztő elnöknek választotta meg Jeges Viktor Pétert.
3.1.7. Az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőinek megválasztása

• Az Ellenőrző Bizottság elnöki posztjára Bódai Viktória jelölte Hegedüs Dávidot (elfogadta a jelölést).
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3.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2018/2019-es tanévre:

Határozat 2018/26.
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 1 érvénytelen szavazat
mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának
elnöke Hegedüs Dávid legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Bódai Viktória jelölte Kruzsicz Bernadettet (elfogadta a jelölést).

Határozat 2018/27.
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 1 érvénytelen szavazat
mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának
tagja Kruzsicz Bernadett legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Tuhári Richárd jelölte Berekméri Evelint (elfogadta a jelölést).

Határozat 2018/28.
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 1 érvénytelen szavazat
mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának
tagja Berekméri Evelin legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Szegedi Donát Ferenc jelölte Gajdos Tamást
(elfogadta a jelölést).

Határozat 2018/29.
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 1 érvénytelen szavazat
mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának
tagja Gajdos Tamás legyen.
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3.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2018/2019-es tanévre:

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Karácsony József jelölte Szigeti Balázs Endrét
(elfogadta a jelölést).

Határozat 2018/30.
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 1 érvénytelen szavazat
mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának
tagja Szigeti Balázs Endre legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Bódai Viktória jelölte Nagy-Csiha Zsuzsannát
(elfogadta a jelölést).

Határozat 2018/31.
A Közgyűlés 27 igen, 0 nem szavazattal és 1 érvénytelen szavazat
mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának
tagja Nagy-Csiha Zsuzsanna legyen.
3.1.8. A vezetőségi ülésekre állandó meghívottak jelöltjei

Jelöltek:
Debreceni Helyi Bizottság:
ELTE Helyi Bizottság:
Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság:
Szegedi Helyi Bizottság:
Pécsi Helyi Bizottság:

jelölt:
jelölt:
jelölt:
jelölt:
jelölt:

A jelöltek elfogadták a jelölést.
A Közgyűlés titkosan szavazott a jelöltekről.
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Hudák Anikó
Somogyfoki Réka
Tamás Gábor
Szegedi Donát Ferenc
Baditz Máté

A szavazás eredménye:
Vezetőségi ülés igen nem érvénytelen
eredmény
delegált
DHB
28
0
0
megválasztva
EHB

28

0

0

megválasztva

MFHB

28

0

0

megválasztva

SZHB

28

0

0

megválasztva

PHB

28

0

0

megválasztva

név
Hudák
Anikó
Somogyfoki
Réka
Tamás
Gábor
Szegedi Donát
Ferenc
Baditz Máté

4. Költségvetési és működési tervezet a 2018/2019-es tanévre
Az Egyesület költségvetési tervezetét Szigeti Balázs Endre ismertette. A működési tervezet mellékelve.
A Közgyűlés nyíltan szavazott a 2018/2019-es tanévi költségvetési és működési
tervezetről.
A Közgyűlés 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2018/2019-es tanévi
költségvetési és működési tervezetet.
Határozat 2018/32.
A Közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
elfogadta a 2018/2019-es tanévi költségvetési és működési tervezetet.

5. Egyebek
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Közgyűlése elfogadta, hogy a Mafihe tagok ezentúl ELFT tagok is legyenek. Erről majd küldünk ki e-mail-t és
my.mafihére is felkerül, ahol tagosodni tudnak az emberek.
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A levezető elnök 16:05-kor lezárta a Közgyűlést.
Kelt: Budapest, 2018. október 14.

Szigeti Balázs Endre
Levezető elnök

Jeges Viktor Péter
Levezető elnök

jegyzőkönyv hitelelsítő tag

Bódai Viktória
Jegyzőkönyv-vezető

jegyzőkönyv hitelelsítő tag

Tanú:

Tanú:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma:
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