Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Megismételt Közgyűlés
Budapest, 2019

Időpont: 2019. október 12. 11:30
Helyszín: Budapest
Mellékletek:
• Jelenléti ív
• Tisztségviselők beszámolói
• Feladatvállalók beszámolói
• Gazdasági beszámoló
• Alapszabály
• Költségvetési és működési tervezet a 2019/2020-as 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 Csillag Barnabás (Jeges
Viktor Péter képviseli), Nagy-Csiha Zsuzsanna (Bódai Viktória képviseli), Baditz Máté (Szigeti
Balázs Endre képviseli), Kruzsicz Bernadett (Tomán János), Fekésházy Levente (Tomán János).
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Határozat 2019/16.
A Közgyűlés 24 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: Jeges Viktor Péter
Jegyzőkönyvvezető neve: Bódai Viktória
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Somogyfoki Réka, Körtefái Dóra
Szavazatszámláló bizottság tagjainak neve: Karácsonyi József Sándor, Takács Roxána, Mig András
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 2019/2020-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, Jeges Viktor Péter írásban benyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
1.2. Titkár
A beszámolót az Egyesület titkára, Bódai Viktória írásban benyújtotta. Írásbeli
beszámoló mellékelve.
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1.3 Gazdasági felelős

1.3. Gazdasági felelős
A beszámolót az Egyesület gazdasági felelőse, Bató Lilia írásban benyújtotta.
Írásbeli beszámoló mellékelve.
1.4. Programfelelős
A beszámolót az Egyesület programfelelőse, Szigeti Balázs Endre írásban benyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
1.5. Külkapcsolati felelős
A beszámolót az Egyesület külkapcsolati felelőse, Vígh Benjámin írásban benyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
1.6. Honlapfelelősi beszámoló
A beszámolót az Egyesület honlapfelelőse, Pál Balázs írásban benyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
1.7. Rendszergazda
A beszámolót az Egyesület rendszergazdája, Tuhári Richárd írásban benyújtotta.
Írásbeli beszámoló mellékelve.
Kérdések, hozzászólások

A Helyi Bizottságok érdeklődtek a nyári informatikai leállásról.
Jeges Viktor Péter: A Mafihe informatikai rendszere az ELTE rendszerén keresztül elérhető, ott volt leállás.
Somogyfoki Réka: A beszámolóban írta, hogy nem érzékelte a problémát. Ez azt jelenti, hogy nem volt vagy ő nem vette észre?
Jeges Viktor Péter: Volt hiba, amit nem vett észre. Az előző rendszergazda, Szánthó Lénárd Lajos rendszerének komplexitása miatt annak
teljes ismeretének átadására egy év nem volt elegendő.
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1.8 Médiakoordinátor

1.8. Médiakoordinátor
A beszámolót az Egyesület médiakoordinátora, Sveiczer András írásban benyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
1.9. Szakmai programfelelős
Az Egyesület szakmai programfelelőse, Soltész Attila nem küldött beszámolót,
nem jelent meg a Közgyűlésen és nem is képviseltette magát.
1.10. Helyi Bizottságok beszámolója
• Szegedi Helyi Bizottság (SzHB)
Az előző éves munkájáról nem küldött beszámolót a Helyi Bizottság, de az újonnan
megválasztott elnöke, Fekete János röviden összefoglalta a helyszínen.
• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)
Az előző éves munkájáról nem küldött beszámolót a Helyi Bizottság, a Közgyűlésen Karácsonyi József Sándor a Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság tagja megjelent, így a Helyi Bizottság képviseltetve van. Pár szóban elmondta, hogy az
ő meglátása szerint a Wigner Szakkollégium elnöksége optimálisan el tudná látni az MFHB elnökségének szerepét, ezzel a Szakkollégium tagbázisához közelebb
kerülne a Mafihe, többek között közös szervezésű programok által.
Kérdések, hozzászólások

Jeges Viktor Péter: Sajnos úgy látják túl sok lenne az adminisztráció,
melynek ellátására nincs elegendő kapacitásuk. Megkereste őket egy, a
szakkollégiumokat tömörítő hálózat is és inkább oda csatlakoznának.
• ELTE Helyi Bizottság (EHB)
A beszámolót Somogyfoki Réka, az EHB elnöke írásban benyújtotta. Írásbeli
beszámoló mellékelve.
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1.11 Ellenőrző Bizottság

Kérdések, hozzászólások

Gajdos Tamás: Idén szerveztetek látogatást a Feti Kft.-hez, ezt mi is
szeretnénk a szegedieknek. Meg tudnátok mondani hány főre számítanak?
Dobos Csenge: 15-20.
• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)
A beszámolót Hudák Anikó, a DHB elnöke írásban benyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)
A beszámolót Baditz Máté, a PHB elnöke írásban benyújtotta. Írásbeli beszámoló
mellékelve.
1.11. Ellenőrző Bizottság
Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Hegedüs Dávid beszámolóját írásban benyújtotta.
Írásbeli beszámoló mellékelve.
1.12. Gazdasági beszámoló
A beszámolót Jeges Viktor Péter készítette el és szóban ismertette. Összefoglaló
táblázat mellékelve.

1.13. 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 24 fő.
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Határozat 2019/17.
A Közgyűlés az alábbi táblázatban foglaltak szerint döntött a felsorolt tisztségviselők és feladatvállalók által benyújtott beszámolók elfogadásáról:
Beszámoló
igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
Elnök
24
0
0
0
elfogadva
Titkár
24
0
0
0
elfogadva
Gazdasági felelős
20
3
1
0
elfogadva
Külkapcsolati felelős
24
0
0
0
elfogadva
Programfelelős
23
0
1
0
elfogadva
Honlapfelelős
24
0
0
0
elfogadva
Rendszergazda
9
13
2
0
elutasítva
Médiakoordinátor
20
3
1
0
elfogadva
Szakmai programfelelős 2
21
1
0
elutasítva
Beszámoló
igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
SzHB
24
0
0
0
elfogadva
MFHB
5
16
3
0
elutasítva
EHB
24
0
0
0
elfogadva
PHB
24
0
0
0
elfogadva
DHB
24
0
0
0
elfogadva
EB
24
0
0
0
elfogadva
Gazdasági beszámoló 22
0
2
0
elfogadva

2. 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 2018.10.14-én megválasztott tisztségviselők
megbízatása lejárt, így az alábbi pontban új tisztségviselőket választunk meg.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2019/2020-as tanévre:

2.1. A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2019/2020as tanévre:
2.1.1. Elnök

Bódai Viktória jelölte Jeges Viktor Pétert az elnök posztra (elfogadta a jelölést).
Jeges Viktor Péter elmondta, hogy továbbra is szeretné vezetni az Egyesületet.
A terveiben van jelenleg egy Balaton Summer School szervezés, amit bár tavaly
is mondott, hogy szeretne, de az esemény megszervezésére nem állt rendelkezésre elegendő idő. Sajnos idén is a támogatásoktól függ leginkább és azokkal nem
állunk jól. Szívesen meglátogatná a Helyi Bizottságokat, tavaly Debrecenbe sikerült elmennie. Szeretne találkozni az ottani tagokkal is, hogy megtudja ők mit
várnak el a Mafihétől, mint országos szervezettől. Ebben az évben szeretne több
pályázatot is leadni, jelenleg is készülőben van egy. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal elindult a szorosabb együttműködés, ma lesz az Ifjúsági Csoport Alakuló
Közgyűlése.
Kérdések, hozzászólások

Gajdos Tamás: Az országos kommunikációt, hogyan tervezed javítani a
szervezeten belül?
Jeges Viktor Péter: Nagyon szeretném aktivizálni a mafihe.slack.com-ot
és ott folytatni a kommunikációt.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 23 igen, 0 nem, 0 távolmaradás és 1
érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Jeges Viktort az Egyesület elnökének.
Határozat 2019/18.
A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület elnöke Jeges
Viktor legyen.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2019/2020-as tanévre:

2.1.2. Titkár

Jeges Viktor Péter jelölte Bódai Viktóriát a titkár posztra (elfogadta a jelölést).
Bódai Viktória elmondta, hogy eddig is ő töltötte be a tikár pozíciót és számára ez az év a megfeleő utánpótlás keresésről és betanításról fog szólni a kötelező
feladatai elvégzése mellett. Már ebben az évben sem tud sok időt az Egyesületre
fordítani és a következő évben már nem szeretne részt venni az Egyesület vezetésében.
A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 22 igen, 1 nem, 0 távolmaradás és 1
érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Bódai Viktóriát az Egyesület titkárának.
Határozat 2019/19.
A Közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület titkára Bódai
Viktória legyen.
2.1.3. Gazdasági felelős

Jeges Viktor Péter jelölte Körtefái Dórát a gazdasági felelős posztra (elfogadta a
jelölést).
Körtefái Dóra elmondta, hogy eddig nem töltött be semmilyen tisztséget az Egyesületben, de úgy érzi a kellő precizitással el tudja végezni a feladatait és a pénzügyeket vezetni. Az előző gazdasági felelőstől és az elnöktől kapott utódképzést.
Az elnök szeretné a pályázatírásba bevonni, ebben van tapasztalata is és szívesen
foglalkozna vele.
Kérdések, hozzászólások

Gajdos Tamás: Hol tartasz a tanulmányaidban?
Körtefái Dóra: Első éves MSc-s hallgató vagyok.
Gajdos Tamás: Tervezel támogatókat keresni?
Körtefái Dóra: Igen, amennyiben az elnök megbíz vele igyekszem minél
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2019/2020-as tanévre:

több támogatót keresni.
Fekete János: Elég meggyőzőnek és talpraesettnek tartod magad egy
ilyen feladathoz, mint a támogatók keresése?
Körtefái Dóra: Igen.
Jeges Viktor Péter: Sokkal több feladatot szánok a gazdasági felelősnek,
mint ami eddig volt. Szeretném, ha a pályzatokkal nekem nem kellene
nagyon foglalkoznom, csak átnézni.
A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 23 igen, 0 nem, 0 távolmaradás és 1
érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Körtefái Dórát az Egyesület gazdasági felelősének.
Határozat 2019/20.
A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület gazdasági
felelőse Körtefái Dóra legyen.
2.1.4. Programfelelős

Jeges Viktor Péter jelölte Vígh Benjámint a programfelelős posztra (elfogadta a
jelölést).
Vígh Benjámin elmondta, hogy az előző két évben a külkapcsolati felelős toztséget
töltötte be, ezalatt sokat szervezett programokat és úgy látja el tudja végezni a
programfelelős tisztség feladatait. A Balaton Summer School-ra és a csereprogramokra szretne elsősorban koncentrálni.
Kérdések, hozzászólások

Gajdos Tamás: Hány idegennyelven beszélsz?
Vígh Benjámin: Angolul jól beszélek és kicsit franciálul is.
Jeges Viktor Péter: A CERN Kirándulás megvalósításában nagyon sokat segített.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2019/2020-as tanévre:

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 23 igen, 0 nem, 0 távolmaradás és 1
érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Vígh Benjámint az Egyesület programfelelősének.
Határozat 2019/21.
A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület programfelelőse
Vígh Benjámin legyen.
2.1.5. Külkapcsolati felelős

Jeges Viktor Péter jelölte Somogyfoki Rékát a külkapcsolati felelős posztra (elfogadta a jelölést).
Somogyfoki Réka elmondta, hogy az előző két évben az ELTE Helyi Bizottság
elnöki tisztségét töltötte be. Két éve ő a delegált az ICPS-en (International Conference of Physics Students) és ezáltal sok kapcsolatot tudott kialalkítani a többi
Nemzeti Bizottság delelgáltjaival. Jól beszél angolul és olaszul.
Kérdések, hozzászólások

Hegedüs Dávid: Mi a véleményed a Balaton Summer School-ról Úgy
látod megszervezhető?
Somogyfoki Réka: Az elnök megtett főszervezőnek, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy megvalósuljon jövőre.
Jeges Viktor Péter: Úgy gondoltam, hogy pozíciójukból kiindulva a
programfelelős és a külkapcsolati felelős legyenek a főszervezők.
Jeges Viktor Péter: Milyen csereprogramokat tervezel?
Somogyfoki Réka: Úgy gondolom, hogy török és francia irányba lehetne
nyitni, eddig mindenhol van probléma, de én nyitott vagyok a szervezésre és a kapcsolattartásra.
Gajdos Tamás: Mikor fejezed be a mesterképzést?
Somogyfoki Réka: Jelenelg elsőéves vagyok és három év alatt tervezem
befejezni.
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Jeges Viktor Péter: Az IAPS (International Association of Physics Students) megbeszéléseken részt tudsz venni?
Somogyfoki Réka: Ha internet közelben leszek igen. A mexikói ICPS-en
is tudom vállalni a delegáltságot, a mexikói delegálttal jóban is vagyok.
Jeges Viktor Péter: Előfordult, hogy a csereprogram nem Budapesten
volt, hanem valamelyik Helyi Biztottságnál. Erről mit gondolsz?
Somogyfoki Réka: Nekem az a véleményem, hogy ha egy Helyi Bizottság elvállalja, hogy vendégül látja a csereprogramot, akkor azzal magára
vállalja, hogy a programokat is szervezi. Én csak összekötettő leszek.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 23 igen, 0 nem, 0 távolmaradás és
1 érvénytelen szavazat mellett megválasztotta Somogyfoki Rékát az Egyesület
külkapcsolati felelősének.
Határozat 2019/22.
A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal, 0 távolmaradás és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület külkapcsolati
felelőse Somogyfoki Réka legyen.
2.1.6. Feladatvállalók megválasztása:

Jeges Viktor Péter jelölte Lukovics Márkot a rendszergazda posztra (elfogadta
a jelölést), Bódai Viktória jelölte Pál Balázst a honlapfelleős posztra (elfogadta
a jelölést), Bódai Viktória jelölte Kovács Zoltánt a médiakoordinátor pposztra
(elfogadta a jelölést), Jeges Viktor Péter jelölte Szakállas Nikolettet a szakmai
programfelelős posztra (elfogadta a jelölést).
A rendszergazdai posztra jelentkező Lukovics Márk elmondta, hogy tervei között van a rendszer teljes újraépítése, hogy sokkal átláthatóbb, kezelhetőbb és
modernebb legyen.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2019/2020-as tanévre:

A honlapfelelős posztra jelentkező Pál Balázs elmondta, hogy a munkája eléggé
függ a rendszergazdától és elsődleges feladata idén az ő segítése lesz. Ezenkívül
rendben tartja a honlapot és frissíti ha szükség van rá.
Kérdések, hozzászólások

Pozsár Balázs: Terveztek a rendszerhez dokumentációt?
Pál Balázs: Az eddigi rendszerhez csak a két évvel ezelőtti rendszergazda, Szánthó Lénárd Lajos tudna dokumentációt írni. Neki nagyon nagy
a szaktudása és csak ő látja át. Ha új rendszer lesz, arról fogunk írni.

A médiakoordinátor posztra jelentkező Kovács Zoltán elmondta, hogy szeretné, ha a Mafihe Facebook oldala működjön és kicsit aktívabb legyen. Feladatai
között van az események megfelelő promóciója és a plakátok, borítók készítése.
Meglátása szerint ezeket a feladatokat megfelelően el tudja végezni.
Kérdések, hozzászólások

Gajdos Tamás: Milyen grafikus rendszerben tervezed a plakátokat és a
borítókat?
Kovács Zoltán: Gimp2.
Somogyfoki Réka: Eddigi tapasztalataid mennyiben segítenék a tisztséged? Facebook-on kívül tervezel más közösségi felületet a Mafihének?
Kovács Zoltán: Előző évben a ELTE Helyi Bizottság PR-osa voltam.
Instagram-ot nem tervezek, azt inkább a Helyi Bizottságoknak ajánlanám, én inkább a Twitter-t támogatom.
Pál Balázs: Előző évben félig kezeltem a Facebook oldalt, van benne
potenciál. Többen reagálnak egy posztra, mint amennyi az oldal látogatottsága.
Jeges Viktor Péter: Mit gondolnál arról, ha negyedévente lenne egy Mafigyelő, melynek a szerkesztését te csinálnád?
Kovács Zoltán: Szerintem képes lennék rá.

A szakmai programfelelős posztra jelentkező Szakállas Nikolett elmondta, hogy
eddig nem tölött be tisztséget az Egyesületben, de képesnek tartja magát arra,
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hogy a szakmai programfelelős feladatait elvégezze. Első feladata a Biofizika Téli
Iskola, ahol már aktívan becsatlakozott a szervezésbe és az előadókkal tartja a
kapcsolatot.
Kérdések, hozzászólások

Gajdos Tamás: Meddig tervezel a tisztségben maradni?
Szakállas Nikolett: Amíg szól a megbízatás.

Határozat 2019/23.
A Közgyűlés az alábbi táblázatba foglaltak szerint döntött a felsorolt
feladatvállalók megválasztásáról:
Feladatvállaló
igen nem érvénytelen
eredmény
név
Rendszergazda
24
0
0
megválasztva Lukovics Márk
Honlapfelelős
24
0
0
megválasztva
Pál Balázs
Médiakoordinátor
23
0
1
megválasztva
Kovács Zoltán
Szakmai programfelelős 23
0
1
megválasztva Szakállas Nikolett
2.1.7. Az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőinek megválasztása

• Az Ellenőrző Bizottság elnöki posztjára Bódai Viktória jelölte Szigeti Balázs
Endrét (elfogadta a jelölést).
Határozat 2019/24.
A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal és 3 érvénytelen szavazat
mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának
elnöke Szigeti Balázs Endre legyen.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2019/2020-as tanévre:

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Bódai Viktória jelölte Kruzsicz Bernadettet (elfogadta a jelölést).
Határozat 2019/25.
A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal és 3 érvénytelen szavazat
mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának
tagja Kruzsicz Bernadett legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Dobos Csenge jelölte Sarus Balázst (elfogadta a
jelölést).
Határozat 2019/26.
A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal és 4 érvénytelen szavazat
mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának
tagja Sarus Balázs legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Bódai Viktória jelölte Gajdos Tamást (elfogadta
a jelölést).
Határozat 2019/27.
A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal és 3 érvénytelen szavazat
mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának
tagja Gajdos Tamás legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Bódai Viktória jelölte Csillag Barnabás Gellértet
(elfogadta a jelölést).
Határozat 2019/28.
A Közgyűlés 21 igen, 0 nem szavazattal és 3 érvénytelen szavazat
mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának
tagja Csillag Barnabás Gellért legyen.
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• Ellenőrző Bizottsági tagnak Jeges Viktor Péter jelölte Nagy-Csiha Zsuzsannát (elfogadta a jelölést).
Határozat 2019/29.
A Közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazattal és 4 érvénytelen szavazat
mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának
tagja Nagy-Csiha Zsuzsanna legyen.
2.1.8. A vezetőségi ülésekre állandó meghívottak jelöltjei

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

jelölt:
jelölt:
jelölt:
jelölt:

Fekésházy Levente
Dobos Csenge
Fekete János
Baditz Máté

A jelöltek elfogadták a jelölést.
A Közgyűlés titkosan szavazott a jelöltekről.
Határozat 2019/30.
A Közgyűlés az alábbi táblázatba foglaltak szerint döntött a felsorolt
vezetőségi ülés delegáltak megválasztásáról:
Vezetőségi ülés igen nem érvénytelen
eredmény
név
delegált
DHB
21
0
3
megválasztva Fekésházy Levente
EHB
21
0
3
megválasztva
Dobos Csenge
SZHB
21
0
3
megválasztva
Fekete János
PHB
21
0
3
megválasztva
Baditz Máté

3. Döntés a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
A 2018. október 14-én elfogadott Alapszabályhoz képest egyetlen módosítást végeztünk, a Közgyűlés helyszínét korlátozó részt kihúztuk. A Közgyűlés megvitatta
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az Alapszabály módosítást.
Határozat 2019/31.
A Közgyűlés 23 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett
döntött az Alapszabály elfogadásáról.

4. Költségvetési és működési tervezet a 2019/2020-as tanévre
Az Egyesület költségvetési tervezetét Jeges Viktor Péter, az Egyesület elnöke ismertette. A működési tervezet mellékelve.
Az Egyesület költségvetési tervezetének megvitatása után a Közgyűlés nyíltan
szavazott a 2019/2020-as tanévi költségvetési és működési tervezetről.
A Közgyűlés 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2019/2020-as tanévi
költségvetési és működési tervezetet.
Határozat 2019/32.
A Közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
elfogadta a 2018/2019-es tanévi költségvetési és működési tervezetet.

5. Egyebek
A napirendi ponthoz nem történt hozzászólás.
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A levezető elnök 15:23-kor lezárta a Közgyűlést.
Kelt: Budapest, 2019. október 12.

Jeges Viktor Péter
Levezető elnök

Bódai Viktória
Jegyzőkönyv-vezető

jegyzőkönyv hitelelsítő tag

jegyzőkönyv hitelelsítő tag

Tanú:

Tanú:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma:
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