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Időpont: 2020. október 10. 11:22
Helyszín: 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A.
Mellékletek:
• Jelenléti ív
• Tisztségviselők beszámolói
• Feladatvállalók beszámolói
• Gazdasági beszámoló
• Költségvetési és működési tervezet a 2020/2021-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 Fekete János (Jeges
Viktor Péter képviseli), Gajdos Tamás (Szigeti Balázs Endre képviseli), Fekésházy Levente
(Jeges Viktor Péter képviseli), Kruzsicz Bernadett (Bódai Viktória képviseli), Baditz Máté
(Matics Martin képviseli).
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Határozat 2020/7.
A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal és 1 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: Szigeti Balázs Endre, Pál Balázs, Szűcs
Máté
Napirendi pontok:
1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
2. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszámolók elfogadása
3. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új tisztségviselők választása
4. Költségvetési és működési tervezet a 2020/2021-es tanévre
5. Egyebek
A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
5 új tagosodási kérelem érkezett.
A Közgyűlés döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2020/8.
A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett
minden tagosodási kérelmet elfogadott.
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2. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszámolók
elfogadása
2.1. Elnök
A beszámolót az Egyesület elnöke, Jeges Viktor Péter tartotta. Elmondta, hogy
tavaly sikeresen meg tudtuk szervezni az Ortvay-t és a TISK-et, de sajnos februárban minden programot törölni kellett, bíztunk benne, hogy a Balaton Summer
School-t meg tudjuk tartani, de végül azt is el kellett halasztani jövőre. Az ügymenetet át tudja adni, még pár visszajelzésre vár, de remélhetőleg jövőre megszervezhető lesz. Két éve a megválasztásakor két ígéretet tett, hogy lesz BSS szervezve
és elkészül az új honlap. Egyiket sem sikerült betartania, a BSS önhibáján kívül,
a vírushelyzet miatt, a honlap önhibájából nem készült el. Nem mérte fel rendesen, hogy egy új honlap elkészítése mennyi feladattal jár és nem olyan egyszerű.
Jelenleg is dolgoznak rajta.
Kérdések, hozzászólások

Somogyfoki Réka: A támogatási szerződéseket meg lehet úgy írni, hogy
ne adott programra menjen a támogatás, hanem az Egyesület működésére?
Jeges Viktor Péter: Ez a támogatóktól függ, velük kell megbeszélni.
2.2. Titkár
A beszámolót az Egyesület titkára, Bódai Viktória tartotta. Elmondta, hogy a
2019.10.12-én tartott Közgyűlés után a bíróság felé benyújtotta a változásbejegyzést, 2019.12.05-én jött a végzés, hogy módosításokat kell végrehajtani a korábban
leadott változásbejegyzésben, ezeket megcsinálta és leadta újra. Majd 2020.01.30án két végzés érkezett, az egyik az elfogadóvégzés volt, a másikban pedig további
módosításokat kértek, hogy nyújtsunk be újabb változásbejegyzést az Egyesület
céljával és a hivatalos elektronikus elérhetőségével, ezt leadta és 2020.02.10-én
érkezett az elfogadóvégzés. A 2020.08.22-én tarott Közgyűlésen Alapszabály módosítás történt, amit szintén leadott a bíróságnak, de erről még nem érkezett
hír. A honlapra a meghívókat és a dokumentumokat feltöltötte, az elnökkel és a
gazdasági felelőssel az utalásokat intézte.
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2.3 Gazdasági felelős

2.3. Gazdasági felelős
A beszámolót az Egyesület gazdasági felelőse, Körtefái Dóra tartotta. Elmondta,
hogy a könyvelést elvégezte az elmúlt évben, mikor lett hozzáférése a titkárral
az utalásokat elvégezte. Az EPER pályázati felületen, ha volt az Egyesület számára releváns pályázat, a megírásban és leadásban segített. A vírushelyzet az ő
munkáját is nehezítette, nem tudott olyan gyakran jönni az irodába.
2.4. Programfelelős
A beszámolót az Egyesület programfelelőse, Vígh Benjámin tartotta. Elmondta,
hogy idei munkája főként a Balaton Summer School szervezése volt, de sajnos ez
a vírushelyzet miatt elmaradt. Jelenleg nem tudjuk mi lesz a jövőben, követjük a
helyzet alakulását és ennek függvényében szervezi a programokat.
2.5. Külkapcsolati felelős
A beszámolót az Egyesület külkapcsolati felelőse, Somogyfoki Réka írásban benyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
2.6. Honlapfelelősi beszámoló
A beszámolót az Egyesület honlapfelelőse, Pál Balázs írásban benyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
Kérdések, hozzászólások

Szigeti Balázs Endre: Az előző Balaton Summer School honlapok tartalma archívumban megvannak?
Pál Balázs: Igen.
2.7. Rendszergazda
A beszámolót az Egyesület rendszergazdája, Lukovics Márk tartotta. Elmondta,
hogy a rendszerhibákat javította. A Balaton Summer School jelentkezési felülete
frissítve lett. A szerverrel voltak kisebb-nagyobb problémák, de állítólag már
rendesen működik.
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2.8 Szakmai programfelelős

2.8. Szakmai programfelelős
A beszámolót az Egyesület szakmai programfelelőse, Szakállas Nikolett tartotta.
Elmondta, hogy a TISK-et ő szervezte meg, összességében jól sikerült, a legtöbb
visszajelzés pozitív volt. A következő Téli Iskola online lesz megtartva.
Kérdések, hozzászólások

Dobos Csenge: Mi az, ami nem sikerült jól az előző TISK-en?
Szakállas Nikolett: Pár ember szerint sűrű volt a program, illetve a szállással is voltak gondok.
Vígh Benjámin: Szeretnél CERN Kirándulást szervezni?
Szakállas Nikolett: Segíthetek a szervezésben.

fő.

Kovács Zoltán 12:11-kor megérkezett. A szavazati joggal jelenlévők száma 20

2.9. Médiakoordinátor
A beszámolót az Egyesület médiakoordinátora, Kovács Zoltán tartotta. Elmondta, hogy a feladatait ellátta, a vírushelyzet miatt maradtak el események, így ezek
promóterve feleslegessé vált. A Téli Iskolára elkészítette a plakátot és a promóciós
tervet. A Mafihe Facebook oldalán próbált sok bejegyzést közzétenni, ezek egész
sok emberhez elértek.
2.10. Helyi Bizottságok beszámolója
• Szegedi Helyi Bizottság (SzHB)
A beszámolót Fekete János, az SzHB elnöke írásban benyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
• ELTE Helyi Bizottság (EHB)
A beszámolót Dobos Csenge, az EHB elnöke tartotta. Elmondta, hogy az első
félévben sok programuk volt, nagyon jól sikerültek, sok résztvevő volt. Az üléseket rendszeresen megtartotta. Tavasztól a vírushelyzet miatt nem szerveztek
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2.11 Ellenőrző Bizottság

több eseményt és ülést sem tartottak. Az utóbbi pár hétben határozták el, hogy
nem várhatnak tovább arra, hogyan alakul a helyzet és a továbbiakban online
szerveznek programokat. A Filmklubbal ezt már kipróbálták, tavasszal tartottak
online Filmklubot, ami jól sikerült.
• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)
A Debreceni Helyi Bizottság beszámolót nem küldött és nem is képviseltette magát.
Jeges Viktor Péter elmondta, hogy beszélt a DHB Ellenőrző Bizottsági tagjával
Kruzsicz Bernadettel, aki elmodta, hogy az elnökség folytatni fogját a munkáját,
egyelőre várják, hogyan alakul a vírushelyzet és nem tudják mikor tudnak programokat szervezni. Az elsőéves hallgatókat próbálják bevonni a Helyi Bizottság
tevékenységébe.
• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)
A beszámolót a PHB újonnan megválasztott elnöke, Matics Martin írásban benyújtotta. Írásbeli beszámoló mellékelve.
Kérdések, hozzászólások

Somogyfoki Réka: Ha Pécsi Hétvégét szerveztek, próbáljátok minél
előbb lekommunikálni felénk az időpontot.

2.11. Ellenőrző Bizottság
Az Ellenőrző Bizottság elnöke, Szigeti Balázs Endre tartotta a beszámolót. Elmondta, hogy megtartották a kötelező ülést, melyen az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az Egyesület jogszerűen működött és az Elnökség munkájában
semmi összeegyeztethetetlen dolgot nem találtak.
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2.12 Gazdasági beszámoló

2.12. Gazdasági beszámoló
A beszámolót az Egyesület elnöke, Jeges Viktor Péter és gazdasági felelőse, Körtefái Dóra készítette el és szóban ismertették. Összefoglaló táblázat mellékelve.

2.13. 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 20 fő.

Határozat 2020/9.
A Közgyűlés az alábbi táblázatban foglaltak szerint döntött a felsorolt tisztségviselők és feladatvállalók által benyújtott beszámolók elfogadásáról:
Beszámoló
igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
Elnök
19
0
0
1
elfogadva
Titkár
19
0
0
1
elfogadva
Gazdasági felelős
19
0
0
1
elfogadva
Külkapcsolati felelős
19
0
0
1
elfogadva
Programfelelős
19
0
0
1
elfogadva
Honlapfelelős
19
0
0
1
elfogadva
Rendszergazda
19
0
0
1
elfogadva
Médiakoordinátor
19
0
0
1
elfogadva
Szakmai programfelelős 19
0
0
1
elfogadva
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Beszámoló
igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
SzHB
19
0
0
1
elfogadva
EHB
19
0
0
1
elfogadva
PHB
19
0
0
1
elfogadva
DHB
18
0
1
1
elfogadva
EB
19
0
0
1
elfogadva
Gazdasági beszámoló 19
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 2019.10.12-én megválasztott tisztségviselők
megbízatása lejárt, így az alábbi pontban új tisztségviselőket választunk meg.
3.1. A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2020/2021es tanévre:
3.1.1. Elnök

Jeges Viktor Péter jelölte Dobos Csengét az elnök posztra (elfogadta a jelölést).
Dobos Csenge elmondta, hogy elsőévesként bekerült a Mafihébe, az ELTE Helyi
Bizottságban volt általános elnökségi tag, majd programfelelős és tavaly az elnöke
volt. Úgy gondolja alkalmas az Egyesület elnöki pozíciójára, EHB elnökként sok
tapasztalatot szerzett a koordinálásban és vezetésben.
Kérdések, hozzászólások

Somogyfoki Réka: Mit jelent számodra a Mafihe?
Dobos Csenge: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete.
Jeges Viktor Péter: Mik a terveid a Mafihével?
Dobos Csenge: Sajnos a kialalkult helyzet miatt nehéz lesz a következő
év, online kell programokat lebonyolítani és ezt az akadályt szeretném
sikeresen venni. Szeretném, hogy sikeresek legyenek ezek a programok
és minél előbb vissza tudjunk térni a rendes kerékvágásba. Balaton
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3.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2020/2021-es tanévre:

Summer Schoolt szeretnék szervezni és jó lenne, ha a Helyi Bizottságok
szerveznének országos Hétvégéket. A tagosodást szeretném fellendíteni,
sokan részt vesznek Mafihés programokon úgy, hogy nem tagok és ezen
szeretnék változtatni. Szeretném ha a Mafihe megtartaná a hírnevét és
továbbra is egy komolyan vehető Egyesület maradna esetleg még komolyabban vehető legyen.
Somogyfoki Réka: Egy évre tervezel a pozícióban maradni?
Dobos Csenge: Két évre tervezek maradni, de természetesen, ha nagyon
alkalmatlannak bizonyulok át fogom adni másnak.
Szigeti Balázs Endre: Harminckét éve létezik az Egyesület, nagyon sokszor más volt a célja függően a hallgatók szügségleteitől és a vezetőktől.
Szerinted milyen irányban kellene változtani a mostani tevékenységhez
képest?
Dobos Csenge: Nekem az Egyesület jelenlegi tevékenysége tetszik, hogy
a Helyi Bizottságok lazább programokat csinálnak és az Elnökség szervezi a komolyabb szakmai programokat és tartja a kapcsolatot a nemzetközi szervezetekkel. Szerintem a hallgatóknak mind a két féle eseményre
szüksége van. Úgy látom a Helyi Bizottságok programjaira könnyebb
bevonzani őket.
Somogyfoki Réka: Nem befolyásolja a munkátokat, hogy a párod is az
Elnökség tagja?
Dobos Csenge: Míg az EHB elnöke voltam, sem úgy gomdoltam az EHB
elnökségére, mint a beosztottjaim, én vállaltam a felelősséget és van egy
hierarchia, de az idő 90%-ában ez közös munka volt. Csak pozitív lehet,
ha megjelenik a munkában, hogy mi egy pár vagyunk.
Szigeti Balázs Endre: Tisztában vagy a Mafihe jogi kötelezettségeivel,
kinek számol be?
Dobos Csenge: Bíróságnak.
Szigeti Balázs Endre: És hogy milyen a financiális helyzete?
Dobos Csenge: Szerintem rosszul van kitalálva, sajnos a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok az olyan egyesületeknek, mint a miénk,
nem segít. Hallgatók vagyunk és így nem is értünk hozzá, nincs rá
időnk sem. Szeretném, ha az Elnökségben lenne egy ember, aki a pályázatokkal foglalkozik. Rendszeresen nézi a pályázatokat, megírja őket
és beadja.
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3.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2020/2021-es tanévre:

Jeges Viktor Péter: Tudománynépszerűsítéssel mi a terved? Mi a véleményed róla?
Dobos Csenge: Amiket most csinálunk, hogy Fizika Mindenkién és Kutatók Éjszakáján ott vagyunk az nagyon jó, ezeket folytatni fogjuk. A
Campus fesztiválon való részvétel is jó ötlet, de a jövőben nem tudom
ez mennyire valósulhat meg. Én támogatom, hogy a középiskolások
körében is csináljunk tudoménynépszerűsítő programokat, de ehhez szerintem jelenleg nem vagyunk elegen, egy kisebb csoportot kellene létrehozni, akik ezzel foglalkoznának.
Sarus Balázs: Kaptál utódképzést?
Dobos Csenge: Az előző elnök elkezdte megmutatni a dolgokat, de nincsenek illúzióim nagyon sokrétű ez a pozíció és akkor tanul bele igazán
az ember, ha csinálja. Ezért is tartom jó ötletnek, hogy az előző elnök
nem tűnik csak úgy el, hanem Ellenőrző Bizottsági tag lesz és tudja
segíteni a munkát, ha szükséges.
Jeges Viktor Péter: Tervezetem az elnökségem alatt egy dokumentumot
összeállítani, melyben benne vannak a tisztségviselők és feladatvállalók
feladatkörei. Ebben szívesen segítek, ha terveznétek megírni.
Dobos Csenge: Igen, tervezzük.
Vígh Benjámin: Tervezel ebben az új helyzetben újféle programokat
szervezni?
Dobos Csenge: Nem tervezek. Először jó lenne a jelenlegi programjainkat online formában sikeresen abszolválni, esetleg utána lehet ezen
gondolkodni.
Vígh Benjámi: Tervezel elvállalni a következő két évben valamilyen IAPS programot? ICPS-t vagy PLANCKS-ot esetleg?
Dobos Csenge: A helyzettől függ, PLANCKS-ot szívesen elvállalnék, de
az ICPS-et túl nagy feladatnak tartom egy ilyen kis Egyesületnek, mint
a miénk. Akkor vállalnám el, ha 25-50 embert össze tudnánk gyűjteni,
akik részt vennének a szervezésben és lebonyolításban.
Vígh Benjámin: Az iroda rendben tartására milyen reformokat tervezel?
Dobos Csenge: Egyelőre semmi reformot nem tervezek, jelenleg távoktatás van az egyetemen, így nem is járnak be az emberek az irodába.
Úgy volt, hogy irodát kell cserélünk, erre is várunk még. Utána lehet
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3.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2020/2021-es tanévre:

beszéli reformokról.
Somogyfoki Réka: Az új honlap mennyire szívügyed?
Dobos Csenge: Szeretném, ha átláthatóbb lenne, kevesebb felesleges dolog rajta. Láttam, milyen nehéz és hatalmas feladat és nem várható el
egy hallgatótól, hogy elkészítse. Nem ígérek olyat, hogy az elnökségem
alatt elkészül, mert ez nagyon bonyolult és sok feladat.
Somogyfoki Réka: Új arculattal mi a helyzet? Voltak tervek úgy tudom,
pont a te kezed által.
Dobos Csenge: Lesz új arculat, de hiába tervezem, ha új honlap még
nincs.
Vígh Benjámin: Mennyire lesz időd erre?
Dobos Csenge: Nem két év alatt tervezem befejezni a mesterképzést, halasztani szeretnék, nem lesz sok tárgyam egy félévben, így marad idóm
a Mafihére.
A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 19 igen, 0 nem és 1 érvénytelen
szavazat mellett megválasztotta Dobos Csengét az Egyesület elnökének.
Határozat 2020/10.
A Közgyűlés 19 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület elnöke Dobos Csenge legyen.
Jeges Viktor Péter lemondott a levezető elnök pozícióról, így a Közgyűlés új
levezető elnököt választott.
Határozat 2020/11.
A Közgyűlés 19 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett
leveztő elnöknek választotta meg Dobos Csengét.
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3.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2020/2021-es tanévre:

3.1.2. Titkár

Bódai Viktória jelölte Sarus Balázst a titkár posztra (elfogadta a jelölést).
Sarus Balázs elmondta, hogy előző évben az EHB Ellenőrző Bizottsági tagja volt,
az Egyesület jogi hátterével megismerkedett. Már a tavalyi év elején felmerült,
hogy lehetne ő az Egyesület titkára így készült rá, részben már kapott utódképzést
az előző elnöktől és titkártól.
Kérdések, hozzászólások

Jeges Viktor Péter: A hivatalos dolgokon kívül, mi a feladata a titkárnak?
Sarus Balázs: Az elnök munkáját segíteni, az irodában rendet tartani,
az iratok rendszerezése és programok szervezésében és lebonyolításában
is segíthet.
A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 18 igen, 0 nem és 2 érvénytelen
szavazat mellett megválasztotta Sarus Balázst az Egyesület titkárának.
Határozat 2020/12.
A Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 2 érvénytelen szavazat mellett döntött
arról, hogy az Egyesület titkára Sarus Balázs legyen.
3.1.3. Gazdasági felelős

Bódai Viktória jelölte Körtefái Dórát a gazdasági felelős posztra (elfogadta a jelölést).
Körtefái Dóra elmondta, hogy előző évben is ezt a tisztséget töltötte be. A vírushelyzet miatt nem sikerült sok tapasztalatot szereznie, de szeretné folytatni a
munkát.
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Kérdések, hozzászólások

Dobos Csenge: Lenne kapacitásod a pályázatokkal foglalkozni?
Körtefái Dóra: Szívesen foglalkozom vele, már adtam le pályázatot az
EPER pályázati felületen. Az előző évben is segítettem az elnöknek a
pályázatok leadásában. Két hetente lehetne foglalkozni vele, utánanézni
az altuáális pályázatoknak.
A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 18 igen, 0 nem és 2 érvénytelen
szavazat mellett megválasztotta Körtefái Dórát az Egyesület gazdasági felelősének.
Határozat 2020/13.
A Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 2 érvénytelen szavazat mellett döntött
arról, hogy az Egyesület gazdasági felelőse Körtefái Dóra legyen.
3.1.4. Programfelelős

Jeges Viktor Péter jelölte Vígh Benjámint a programfelelős posztra (elfogadta a
jelölést).
Vígh Benjámin elmondta, hogy tavaly is ezt a tisztséget töltötte be, előtte két
évig külkapcsolati felelős volt, előtte az EHB-ban általános elnökségi tag. Kicsit
okafogyott volt az idei évben a programfelelős pozíció, de a következő évben szeretné beizzítani a dolgokat, BSS-t szervezni, CERN Kirándulást most nem, de
amúgy bármit megszervezne.
Kérdések, hozzászólások

Jeges Viktor Péter: Mennyi idő alatt tudnál egy CERN Kirándulást
megszervezni?
Vígh Benjámin: Két hét.
Szigeti Balázs Endre: Van valamilyen új program ötleted?
Somogyfoki Réka: Akár az online térben is.
Vígh Benjámin: Lehetnének különböző versenyek, vetélkedők, de ezek
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inkább a Helyi Bizottságok profilja. Én a vizesrakéta versenyt szerettem volna szervezni, abban nagyon hiszek, de a vírushelyzet miatt nem
lehetséges. Ha valakinek van ötlete én nyitott vagyok mindenre.
Jeges Viktor Péter: Készen állsz arra a munkateherre, ami rád vár?
Vígh Benjámint: A tapasztalatom megvan mindenben, megbírkózok
mindennel.
Dobos Csenge: Tervezel a jövőben is valamilyen tisztséget betölteni a
Mafihében?
Vígh Benjámin: Igen, szeretnék a következő években is tisztéget betölteni, szerettem a külkapcsolati felelős pozíciót, a programfelelős pozíciót
is, de nem határolódok el az ELTE Helyi Bizottság elnöki pozíciójától
vagy az Egyesület elnöki pozíciójától sem, de ez még nagyon messze van.
A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 19 igen, 0 nem és 1 érvénytelen
szavazat mellett megválasztotta Vígh Benjámint az Egyesület programfelelősének.
Határozat 2020/14.
A Közgyűlés 19 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött
arról, hogy az Egyesület programfelelőse Vígh Benjámin legyen.
3.1.5. Külkapcsolati felelős

Jeges Viktor Péter jelölte Somogyfoki Rékát a külkapcsolati felelős posztra (elfogadta a jelölést).
Somogyfoki Réka elmondta, hogy vannak függőben maradt ügyek, melyekről a
beszámolójában írt, ezeket szeretné folytatni.
Kérdések, hozzászólások

Vígh Benjámin: Szeretnél új országokat bevonni a Csereprogramba?
Somogyfoki Réka: Igen, szeretném felvenni a kapcsolatot több országgal.
Tisztségemből adódóan delegált vagyok ICPS-en, ott szoktam kapcsolatokat kialakítani.
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Vígh Benjámin: Többországos Csereprogramot tervezel? Mint amilyen
a német-orosz volt?
Somogyfoki Réka: Igen, ebből nagyon jó dolgok alakulhatnak ki, ha a
helyzet engedi természetesen.
Jeges Viktor Péter: IAPS elnökségi tagságról mi a véleményed?
Somogyfoki Réka: Én nem szeretnék IAPS elnökségi tag lenni, de szerintem is fontos, mint alapítókként, hogy valaki legyen tőlünk elnökségi
tag. A volt Mafihe elnök, Vámi Tamás Álmos ezt nagyon támogatja.
Vígh Benjámin: Szeretnél IAPS elnök lenni?
Somogyfoki Réka: Nem.
Dobos Csenge: Szeretnél a jövőben is tisztséget vállalni a Mafihében?
Somogyfoki Réka: Ha nagyon nincs ember, bármilyen tisztséget elvállalok, de a következő évtől én csak Ellenőrző Bizottsági tag szeretnék
lenni.
A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.
A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 18 igen, 0 nem és 2 érvénytelen
szavazat mellett megválasztotta Somogyfoki Rékát az Egyesület külkapcsolati felelősének.
Határozat 2020/15.
A Közgyűlés 18 igen, 0 nem és 2 érvénytelen szavazat mellett döntött
arról, hogy az Egyesület külkapcsolati felelőse Somogyfoki Réka legyen.
3.1.6. Feladatvállalók megválasztása:

Jeges Viktor Péter jelölte Lukovics Márkot a rendszergazda posztra (elfogadta a
jelölést), Bódai Viktória jelölte Csillag Barnabás Gellértet a honlapfelelős posztra
(elfogadta a jelölést), Dobos Csenge jelölte Kovács Zoltánt a médiakoordinátor
posztra (elfogadta a jelölést), Jeges Viktor Péter jelölte Szakállas Nikolettet a
szakmai programfelelős posztra (elfogadta a jelölést).
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A rendszergazdai posztra jelentkező Lukovics Márk elmondta, hogy jelenleg is
tanulja még a rendszert, amit a volt rendszergazda Szánthó Lénárd Lajos alakított ki. A vírushelyzet miatt nem követte, annyira a renszerrel mi történt.
A honlapfelelős posztra jelentkező Csillag Barnabás Gellért elmondta, hogy
még annyira nem ért a pozícióhoz szükséges készségekhez, de gyorsan tanul és
szeretné is jól elsajátítani. A volt honlapfelelős, Pál Balázs továbbra is segíteni
fogja a munkát. Az új honlap készítését viszont nem szeretné elvállalni.
Kérdések, hozzászólások

Dobos Csenge: Több évre tervezel a pozícióban maradni??
Csillag Barnabás Gellért: Igen, két évig szeretném betölteni a tisztséget.
Sarus Balázs: Hajlandó vagy fejleszteni a képességeidet?
Csillag Barnabás Gellért: Igen.
A médiakoordinátor posztra jelentkező Kovács Zoltán elmondta, hogy kommunikációs tervet ezután sem fog csinálni, vannak amiket követ. Ha vannak nagy
hírek azokat kiírja és jobban fog figyelni a Facebook oldal aktivitásásra. És továbbra is csinálja a promóciós terveket az eseményekhez.
Kérdések, hozzászólások

Jeges Viktor Péter: Mafigyelővel mi a helyzet?
Kovács Zoltán: Nem tudok róla.
Szigeti Balázs Endre: A nagyobb rendezvényeken jó lenne egy fotós,
dokumentálni az eseményeket.
Somogyfoki Réka: A Mafihe Instagramjával mi lesz?
Kovács Zoltán: Nem értek hozzá, ha lesznek jó esemény fotók azokat fel
lehet rakni.
A szakmai programfelelős posztra jelentkező Szakállas Nikolett elmondta, hogy
a vírushelyzet miatt online kell tartani a Téli Iskolát és ezt szeretné sikeresen megszerveni.
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Kérdések, hozzászólások

Szigeti Balázs Endre: Mi lesz a 2021-es TISK témája?
Szakállas Nikolett: Komplex Rendszerek Fizikája.
Határozat 2020/16.
A Közgyűlés az alábbi táblázatba foglaltak szerint döntött a felsorolt
feladatvállalók megválasztásáról:
Feladatvállaló
Rendszergazda
Honlapfelelős

igen nem érvénytelen
eredmény
név
19
0
1
megválasztva Lukovics Márk
19
0
1
megválasztva Csillag Barnabás
Gellért
Médiakoordinátor 19
0
1
megválasztva Kovács Zoltán
Szakmai
19
0
1
megválasztva
Szakállas
programfelelős
Nikolett
3.1.7. Az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőinek megválasztása

• Az Ellenőrző Bizottság elnöki posztjára Szigeti Balázs Endre jelölte Jeges
Viktor Pétert (elfogadta a jelölést).
Határozat 2020/17.
A Közgyűlés 17 igen, 0 nem és 3 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának elnöke Jeges
Viktor Péter legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Bódai Viktória jelölte Kruzsicz Bernadettet (elfogadta a jelölést).
Határozat 2020/18.
A Közgyűlés 17 igen, 0 nem és 3 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja Kruzsicz Bernadett legyen.
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• Ellenőrző Bizottsági tagnak Takács Roxána jelölte Sörös Péter Dánielt (elfogadta a jelölést).
Határozat 2020/19.
A Közgyűlés 17 igen, 0 nem és 3 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja Sörös
Péter Dániel legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Bódai Viktória jelölte Gajdos Tamást (elfogadta
a jelölést).
Határozat 2020/20.
A Közgyűlés 17 igen, 0 nem és 3 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja Gajdos
Tamás legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Jeges Viktor Péter jelölte Csillag Barnabás Gellértet (elfogadta a jelölést).
Határozat 2020/21.
A Közgyűlés 17 igen, 0 nem és 3 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja Csillag
Barnabás Gellért legyen.
• Ellenőrző Bizottsági tagnak Matics Martin jelölte Baditz Máté (elfogadta a
jelölést).
Határozat 2020/22.
A Közgyűlés 17 igen, 0 nem és 3 érvénytelen szavazat mellett döntött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja Baditz
Máté legyen.
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3.1.8. 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
Takács Roxána
Fekete János
Matics Martin

A jelöltek elfogadták a jelölést.
A Közgyűlés titkosan szavazott a jelöltekről.
Határozat 2020/23.
A Közgyűlés az alábbi táblázatba foglaltak szerint döntött a felsorolt
vezetőségi ülés delegáltak megválasztásáról:
Vezetőségi ülés igen nem érvénytelen
eredmény
név
delegált
DHB
17
0
3
megválasztva Fekésházy Levente
EHB
17
0
3
megválasztva
Takács Roxána
SZHB
17
0
3
megválasztva
Fekete János
PHB
17
0
3
megválasztva
Matics Martin

4. Költségvetési és működési tervezet a 2020/2021-es 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 2020/2021-es tanévi költségvetési és működési tervezetről.
A Közgyűlés 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta a 2020/2021-es
tanévi költségvetési és működési tervezetet.
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Határozat 2020/24.
A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta a 2020/2021-es tanévi költségvetési és működési tervezetet.

5. Egyebek
A napirendi ponthoz nem történt hozzászólás.
A levezető elnök 15:03-kor lezárta a Közgyűlést.
Kelt: Budapest, 2020. október 10.

Jeges Viktor Péter
Levezető elnök

Dobos Csenge
Levezető elnök

jegyzőkönyv hitelesítő tag

Bódai Viktória
Jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő tag

Tanú:

Tanú:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma:
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