
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Megismételt Közgyűlés

Budapest, 2019

Időpont: 2019. május 31. 17:15
Helyszín: Budapest

Mellékletek:

• Jelenléti ív

• Közhasznúsági beszámoló

• Lemondó nyilatkozatok

• Meghatalmazások

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 Soltész Attila
(Bódai Viktória képviseli), Csillag Barnabás Gellért (Jeges Viktor Péter képviseli).

Határozat 2019/9.

A Közgyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett döntött a
levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasz-
tásáról az alábbiak szerint:
Levezető elnök neve: Jeges Viktor Péter
Jegyzőkönyvvezető neve: Bódai Viktória
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Hegedüs Dávid, Vígh Benjámin
Szavazatszámláló bizottság tagjainak neve: Furuglyás Kristóf, Mig András,
Dobos Csenge
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Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok:

1. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszámolók elfogadása

2. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új tisztségviselők vá-
lasztása

3. Éves Közhasznúsági beszámoló elfogadása

4. Egyebek

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

1. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszá-
molók elfogadása

1.1. Elnök

Az Egyesület elnöke, Jeges Viktor Péter röviden összefoglalta az őszi Köz-
gyűlés óta végzett munkáját. Alapszabályban foglalt feladatait elvégezte.

1.2. Titkár

Az Egyesület titkára, Bódai Viktória röviden összefoglalta az őszi Közgyűlés
óta végzett munkáját. Alapszabályban foglalt feladatait elvégezte.

1.3. Gazdasági felelős

Az Egyesület gazdasági felelőse, Bató Lilia röviden összefoglalta az őszi
Közgyűlés óta végzett munkáját. Alapszabályban foglalt feladatait elvé-
gezte.

2



1.4 Programfelelős

1.4. Programfelelős

Az Egyesület programfelelőse, Soltész Attila nem jelent meg, képviselő-
je Bódai Viktória pár szóban összefoglalta az őszi Közgyűlés óta végzett
munkáját.

1.5. Külkapcsolati felelős

Az Egyesület külkapcsolati felelőse, Vígh Benjámin röviden összefoglalta
az őszi Közgyűlés óta végzett munkáját. Alapszabályban foglalt feladatait
elvégezte.

1.6. Honlapfelelős

Az Egyesület honlapfelelőse, Pál Balázs nem jelent meg és nem is képvisel-
tette magát.

1.7. Szakmai programfeleős

Az Egyesület szakmai programfelelőse, Szigeti Balázs Endre röviden össze-
foglalta az őszi Közgyűlés óta végzett munkáját. Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglalt feladatait elvégezte.

1.8. Rendszergazda

Az Egyesület rendszergazdája, Tuhári Richárd nem jelent meg és nem is
képviseltette magát.

1.9. Médiakoordinátor

Az Egyesület médiakoordinátora, Sveiczer András nem jelent meg és nem
is képviseltette magát.
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1.10 Helyi Bizottságok

1.10. Helyi Bizottságok

• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)
Nem képviseltette magát a Debreceni Helyi Bizottság.

• ELTE Helyi Bizottság (EHB)
Az ELTE Helyi Bizottság képviselője, Furuglyás Kristóf röviden be-
számolt az EHB őszi Közgyűlés óta végzett munkájáról.

• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)
Nem képviseltette magát a Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság.

• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)
Nem képviseltette magát a Pécsi Helyi Bizottság.

• Szegedi Helyi Bizottság (SzHB)
Nem képviseltette magát a Szegedi Helyi Bizottság.

1.11. Ellenőrző Bizottság

Az Egyesület Ellenőrző Bizottságának elnöke, Hegedüs Dávid röviden össze-
foglalta az Ellenőrző Bizottság őszi Közgyűlés óta végzett munkáját. Alap-
szabályban foglalt feladatait elvégezte.

2. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új
tisztségviselők választása

Soltész Attila, az Egyesület programfelelőse, illetve Szigeti Balázs Endre,
az Egyesület szakmai programfelelőse és Ellenőrző Bizottsági tagja a be-
nyújtott dokumentumok alapján lemond tisztségéről.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2018/2019-es tanév
végéig:

2.1. A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a
2018/2019-es tanév végéig:

2.1.1. Programfelelős

Jeges Viktor Péter jelölte Szigeti Balázs Endrét a programfelelős posztra
(elfogadta a jelölést). Szigeti Balázs Endre röviden összefoglalta az Egyesü-
letben végzett eddigi munkáját és elmondta, miért lenne alkalmas a prog-
ramfelelős tisztségre.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmas-
ságát.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 12 igen, 0 nem, 1 távolmaradás
és 0 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Szigeti Balázs Endre az
Egyesület programfelelősének, ekkor a szavazati joggal rendelkezők száma
13 fő.

Határozat 2019/10.

A Közgyűlés 12 igen, 0 nem szavazattal, 1 távolmaradás és
0 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület
programfelelőse Szigeti Balázs Endre legyen.

2.1.2. Szakmai programfelelős

Jeges Viktor Péter jelölte Soltész Attilát a szakmai programfelelős posztra
(elfogadta a jelölést). Képviselője Bódai Viktória röviden összefoglalta az
Egyesületben végzett eddigi munkáját és elmondta, miért lenne alkalmas a
szakmai programfelelős tisztségre.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 11 igen, 1 nem, 1 távolmaradás
és 0 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Soltész Attila az Egyesület
szakmai programfelelősének.
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Határozat 2019/11.

A Közgyűlés 11 igen, 1 nem szavazattal, 1 távolmaradás és
0 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület
szakmai programfelelőse Soltész Attila legyen.

2.1.3. Ellenőrző Bizottsági tag

Bódai Viktória jelölte Csillag Barnabás Gellértet Ellenőrző Bizottsági tag-
nak (elfogadta a jelölést). Képviselője Jeges Viktor Péter röviden elmondta,
miért lenne alkalmas erre a posztra.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 11 igen, 0 nem, 1 távolmaradás
és 1 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Csillag Barnabás Gellér-
tet az Egyesület Ellenőrző Bizottsági tagjának, ekkor a szavazati joggal
rendelkezők száma 0 fő.

Határozat 2019/12.

A Közgyűlés 11 igen, 0 nem szavazattal, 1 távolmaradás és
1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület
Ellenőrző Bizottsági tagja legyen Csillag Barnabás Gellért.

3. Éves Közhasznúsági beszámoló elfogadása

Levezető elnök előterjeszti a 2018. üzleti évről készült beszámolót, köz-
hasznúsági mellékletét valamint szöveges beszámolóját.
A levezető elnök beszámol a jelenlévőknek az egyesület 2018. évi tevé-
kenységéről, különös tekintettel a közhasznúsági mellékletben részletesen
ismertetett közhasznú tevékenységekről.
A levezető elnök megköszöni a tagok egyesület érdekében végzett tevékeny-
ségét, mely hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület egyre nagyobb támoga-
tottságot szerzett. Ebben az évben is jelentős bevétele származott támo-
gatásokból, illetve ebben az évben is részesült a magánszemélyek személyi
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jövedelemadó 1 %-os felajánlásából.
Az egyesület tagjai az előterjesztett beszámolót áttanulmányozták, azzal
kapcsolatban észrevételt nem tettek.

Határozat 2019/13.

A Közgyűlés 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mel-
lett elfogadta az egyesület elnökének beszámolóját, valamint az
egyesület 2018. üzleti évre készített beszámolóját, közhasznúsági
mellékletét és a közhasznúsági jelentést.

4. Egyebek

Nem történt hozzászólás ehhez a napirendiponthoz.
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A levezetőelnök 17:45-kor lezárta a Közgyűlést.

Kelt: Budapest, 2019. május 31.

Jeges Viktor Péter Bódai Viktória
Levezető elnök Jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú: Tanú:

neve: neve:

lakóhelye: lakóhelye:

személyi igazolvány száma: személyi igazolvány száma:
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