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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 megje-
lentek számától függetlenül megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

A Közgyűlésen a benyújtott papírok alapján képviseltetve van jelen Szakállas Nikolett (Dobos
Csenge képviseli), Takács Roxána (Juharos Eszter Diána képviseli), Baditz Máté (Matics Martin
képviseli), Gajdos Tamás (Fekete János képviseli) és Kruzsicz Bernadett (Fekésházy Levente
képviseli).
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Határozat 2021/3.

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett döntött a levezető
elnök, a jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyv-hitelesítő és szavazatszámláló bizott-
ság megválasztásáról az alábbiak szerint:
Levezető elnök neve: Dobos Csenge
Jegyzőkönyvvezető neve: Sarus Balázs
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Körtefái Dóra, Csengeri Kamilla
Szavazatszámláló bizottság tagjainak neve: Szigeti Balázs Endre, Schneider Lilla,
Csengeri Kamilla

A Közgyűlés 29 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett tanácskozási jogot szavazott
a Bagyal Bálint Lászlónak.

Napirendi pontok:

1. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszámolók tárgyalása

2. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új tisztségviselők választása

3. Költségvetési és működési tervezet a 2021/2022-es tanévre

4. Egyebek

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszámolók
tárgyalása

1.1. Elnök

Dobos Csenge az egyesület elnöke szóban számolt be a közgyűlésnek. Röviden
összefoglalta az éves munkáját. Alapszabályban foglalt feladatait elvégezte. A
közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta.
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1.2 Titkár

1.2. Titkár

Sarus Balázs az egyesület titkára szóban számolt be a közgyűlésnek. Röviden
összefoglalta az éves munkáját. Alapszabályban foglalt feladatait elvégezte. A
közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta.

1.3. Gazdasági felelős

Körtefái Dóra az egyesület gazdasági felelőse szóban számolt be a közgyűlésnek.
Röviden összefoglalta az éves munkáját. Alapszabályban foglalt feladatait elvé-
gezte. A közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta.

1.4. Programfelelős

Vígh Benjámin az egyesület programfelelőse szóban számolt be a közgyűlésnek.
Röviden összefoglalta az éves munkáját. Alapszabályban foglalt feladatait elvé-
gezte. A közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta.

1.5. Külkapcsolati felelős

Somogyfoki Réka az egyesület külkapcsolati felelőse szóban számolt be a közgyű-
lésnek. Röviden összefoglalta az éves munkáját. Alapszabályban foglalt feladatait
elvégezte. A közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta.

1.6. Honlapfelelős

Csillag Barnabás Gellért az egyesület honlapfelelőse szóban számolt be a közgyű-
lésnek. Röviden összefoglalta az éves munkáját. Alapszabályban foglalt feladatait

3



1.7 Rendszergazda

elvégezte. A közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta.

1.7. Rendszergazda

Lukovics Márk az egyesület rendszergazdája a közgyűlésen nem jelent meg, kép-
viseltetve sem volt jelen, valamint írásbeli beszámolót sem nyújtott be előzetesen.

1.8. Szakmai programfelelős

Szakállas Nikolett az egyesület szakmai programfelelőse nem tudott személyesen
megjeleni a küldöttgyűlésen, képviseltetve volt jelen. Képviselője Dobos Csenge
(elnök) szóban számolt be a közgyűlésnek Szakállas Nikolett éves munkájáról a
részére eljutatott írásos beszámoló alapján. Alapszabályban foglalt feladatait el-
végezte.

1.9. Médiakoordinátor

Kovács Zoltán az egyesület médiakoordinátora szóban számolt be a közgyűlésnek.
Röviden összefoglalta az éves munkáját. Alapszabályban foglalt feladatait elvé-
gezte. A közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta.

1.10. Helyi Bizottságok beszámolója

• Szegedi Helyi Bizottság (SzHB)

A Szegedi Helyi Bizottság (SzHB) elnöke Fekete János szóban számolt be a köz-
gyűlésnek. Röviden összefoglalta a helyi bizotság éves munkáját. A közgyűlés
tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta. Ismertette, hogy a helyi bizottság
tagjai feladataikat megfelelően elláták.
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1.10 Helyi Bizottságok beszámolója

• ELTE Helyi Bizottság (EHB)

A ELTE Helyi Bizottság (EHB) elnöke Takács Roxána nem tudott személyesen
megjeleni a küldöttgyűlésen, képviseltetve volt jelen. Képviselője Juharos Eszter
Diána (EHB PR felelős) szóban számolt be a közgyűlésnek a helyi bizottság éves
munkájáról a részére eljutatott írásos beszámoló alapján. A közgyűlés tagjai által
feltett kérdéseket megválaszolta. Ismertette, hogy a helyi bizottság tagjai felada-
taikat megfelelően elláták.

• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)

A Debreceni Helyi Bizottság (DHB) elnöke Fekésházy Levente szóban számolt be
a közgyűlésnek. Röviden összefoglalta a helyi bizotság éves munkáját. A közgyű-
lés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta. Ismertette, hogy a helyi bizottság
tagjai feladataikat megfelelően elláták.

• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)

A Pécsi Helyi Bizottság (PHB) elnöke Matics Martin szóban számolt be a közgyű-
lésnek. Röviden összefoglalta a helyi bizotság éves munkáját. A közgyűlés tagjai
által feltett kérdéseket megválaszolta. Ismertette, hogy a helyi bizottság tagjai
feladataikat megfelelően elláták.

• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)

A Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB) nem képviseltete magát semmi-
lyen formában a közgyűlésen. Dobos Csenge (elnök) ismertetti, hogy ez sajnos
nem meglepő, mivel a helyi bizottságnak jelenleg 1 tagja van.
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1.11 Ellenőrző Bizottság

Kérdések, hozzászólások

Dobos Csenge (elnök) megemlíti, hogyha a helyi bizottságok igényt tartanak rá
akkor az egyesületnek van forrása szakmai program szervezésre, így ha vannak
ötleteik akkor egyeztessenek az elnökséggel ezekről.

1.11. Ellenőrző Bizottság

Az Ellenőrző Bizottság elnöke Jeges Viktor Péter szóban számolt be a közgyűlés-
nek. Röviden összefoglalta az ellenőrző bizotság éves munkáját. Elmondta, hogy
az ellenőrző bizottságnak nem volt különösebb dolga az idei évben, két ülést tar-
tottak és a 2021.10.27-én tartott ülésen is mindent rendben talált a bizottság, az
egyesület szabályosan müködött. A közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket meg-
válaszolta. Ismertette, hogy az ellenőrző bizottság tagjai feladataikat megfelelően
elláták.

A közgyűlés levezető elnöke szünetet rendelt el 12:38-kor.

Az ülés 13:01-kor folytatódott a szavazati joggal jelenlevők száma a szünetet kö-
vetően is 29 volt.

1.12. Gazdasági beszámoló

A beszámolót az Egyesület elnöke, Dobos Csenge és az egyesület gazdasági fe-
lelőse, Körtefái Dóra készítette el és szóban ismertették. Összefoglaló táblázat
mellékelve.
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1.13 Szavazás

1.13. Szavazás

A Közgyűlés az elnökség és tisztségviselő tagok beszámolóinak elfogadásáról, a
Helyi Bizottsági tagok és az Ellenőrző Bizottság elnökének a beszámolójának el-
fogadásáról, illetve a pénzügyi beszámoló elfogadásáról titkosan szavazott, ekkor
a szavazati joggal rendelkezők száma 29 fő.

Határozat 2021/4.

A Közgyűlés az alábbi táblázatban foglaltak szerint döntött a felsorolt
tisztségviselők és feladatvállalók által benyújtott beszámolók elfogadá-
sáról:

Beszámoló igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
Elnök 28 0 0 1 elfogadva
Titkár 28 0 0 1 elfogadva

Gazdasági felelős 28 0 0 1 elfogadva
Külkapcsolati felelős 28 0 0 1 elfogadva

Programfelelős 28 0 0 1 elfogadva
Honlapfelelős 28 0 0 1 elfogadva

Rendszergazda 7 21 0 1 elutasítva
Médiakoordinátor 28 0 0 1 elfogadva

Szakmai programfelelős 28 0 0 1 elfogadva

Beszámoló igen nem tartózkodás érvénytelen eredmény
SzHB 28 0 0 1 elfogadva
EHB 28 0 0 1 elfogadva
PHB 28 0 0 1 elfogadva
DHB 28 0 0 1 elfogadva
EB 28 0 0 1 elfogadva

Gazdasági beszámoló 28 0 0 1 elfogadva
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2. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új tiszt-
ségviselők választása

Az Alapszabály IV./4/a pontja szerint a tisztségviselőket a Közgyűlés a követ-
kező éves rendes közgyűlés időpontjáig választja, megbízatásuk lejárta után újra
választhatóak. Ennek értelmében a 2020.10.10-én megválasztott tisztségviselők
megbízatása lejárt, így az alábbi pontban új tisztségviselőket választunk meg.

2.1. A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2020/2021-
es tanévre:

2.1.1. Elnök

Somogyfoki Réka jelölte Dobos Csengét az egyesület elnök poziciójára (elfogadta
a jelölést). Más nem élt a jelölés lehetőségével.

Dobos Csenge szóban ismertette pályázatát. Röviden beszélt korábbi tapaszta-
latairól, majd elmondta az egyesülettel kapcsolatos terveit a következő éves köz-
gyűlésig. Ezt követően pedig a küldöttgyűlés által feletett kérdésekre válaszolt.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 28 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat
mellett megválasztotta Dobos Csengét az Egyesület elnökének.

Határozat 2021/5.

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött
arról, hogy az Egyesület elnöke Dobos Csenge legyen.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2020/2021-es tanévre:

2.1.2. Titkár

Dobos Csenge (elnök) jelölte Sarus Balázst az egyesület titkár poziciójára (elfo-
gadta a jelölést). Más nem élt a jelölés lehetőségével.

Sarus Balázs szóban ismertette pályázatát. Röviden beszélt korábbi tapasztalata-
iról, majd elmondta az egyesülettel kapcsolatos terveit a következő éves közgyű-
lésig. Ezt követően pedig a küldöttgyűlés által feletett kérdésekre válaszolt.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.

Sziget Balázs Endre elhagyta az ülés termet 14:00-kor, ekkor a teremben szavazati
joggal jelen levők száma 28 fő.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 27 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat
mellett megválasztotta Sarus Balázst az Egyesület titkárának.

Határozat 2021/6.

A Közgyűlés 27 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött
arról, hogy az Egyesület titkára Sarus Balázs legyen.

Sziget Balázs Endre visszatért az ülés terembe 14:10-kor, ekkor a teremben sza-
vazati joggal jelen levők száma 29 fő.

2.1.3. Gazdasági felelős

Dobos Csenge (elnök) jelölte Horváth Anita Krisztinát az egyesület gazdasági fe-
lelős poziciójára (elfogadta a jelölést). Más nem élt a jelölés lehetőségével.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2020/2021-es tanévre:

Horváth Anita Krisztina szóban ismertette pályázatát. Röviden beszélt korábbi
tapasztalatairól, majd elmondta az egyesülettel kapcsolatos terveit a következő
éves közgyűlésig. Ezt követően pedig a küldöttgyűlés által feletett kérdésekre vá-
laszolt.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 28 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat
mellett megválasztotta Horváth Anita Krisztinát az Egyesület gazdasági felelősé-
nek.

Határozat 2021/7.

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött
arról, hogy az Egyesület gazdasági felelőse Horváth Anita Krisztina
legyen.

2.1.4. Programfelelős

Dobos Csenge (elnök) jelölte Szűcs Mátét az egyesület programfelelős poziciójára
(elfogadta a jelölést). Más nem élt a jelölés lehetőségével.

Szűcs Máté szóban ismertette pályázatát. Röviden beszélt korábbi tapasztalatai-
ról, majd elmondta az egyesülettel kapcsolatos terveit a következő éves közgyűlé-
sig. Ezt követően pedig a küldöttgyűlés által feletett kérdésekre válaszolt.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 28 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2020/2021-es tanévre:

mellett megválasztotta Szűcs Mátét az Egyesület programfelelősének.

Határozat 2021/8.

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött
arról, hogy az Egyesület programfelelőse Szűcs Máté legyen.

2.1.5. Külkapcsolati felelős

Dobos Csenge (elnök) jelölte Lőrincz Pétert az egyesület külkapcsolati felelős po-
ziciójára (elfogadta a jelölést). Más nem élt a jelölés lehetőségével.

Lőrincz Péter szóban ismertette pályázatát. Röviden beszélt korábbi tapasztala-
tairól, majd elmondta az egyesülettel kapcsolatos terveit a következő éves közgyű-
lésig. Ezt követően pedig a küldöttgyűlés által feletett kérdésekre válaszolt.

A jelölt elhagyta a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságát.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján 28 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat
mellett megválasztotta Lőrincz Pétert az Egyesület külkapcsolati felelősének.

Határozat 2021/9.

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem és 1 érvénytelen szavazat mellett döntött
arról, hogy az Egyesület külkapcsolati felelőse Lőrincz Péter legyen.

2.1.6. Feladatvállalók megválasztása:

Dobos Csenge (elnök) jelölte Kovács Zoltánt a egyesület rendszergazda pozici-
ójára (elfogadta a jelölést), Dobos Csenge jelölte Csillag Barnabás Gellértet az
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2020/2021-es tanévre:

egyesület honlapfelelős poziciójára (elfogadta a jelölést), Dobos Csenge jelölte
Vígh Benjámint az egyesület médiakoordinátor poziciójára (elfogadta a jelölést),
Dobos Csenge jelölte Szakállas Nikolettet az egyesület szakmai programfelelős po-
ziciójára (Szakállas Nikolett nevében képviselője Dobos Csenge (elnök) elfogadta
a jelölést).

A rendszergazda pozicióra jelölt Kovács Zoltán szóban ismertette pályázatát.
Röviden beszélt korábbi tapasztalatairól, majd elmondta az egyesülettel kapcso-
latos terveit a következő éves közgyűlésig. Ezt követően pedig a küldöttgyűlés
által feletett kérdésekre válaszolt.

A honlapfelelős pozicióra jelölt Csillag Barnabás Gellért szóban ismertette pá-
lyázatát. Röviden beszélt korábbi tapasztalatairól, majd elmondta az egyesülettel
kapcsolatos terveit a következő éves közgyűlésig. Ezt követően pedig a küldött-
gyűlés által feletett kérdésekre válaszolt.

A médiakoordinátor pozicióra jelölt Vígh Benjámin szóban ismertette pályá-
zatát. Röviden beszélt korábbi tapasztalatairól, majd elmondta az egyesülettel
kapcsolatos terveit a következő éves közgyűlésig. Ezt követően pedig a küldött-
gyűlés által feletett kérdésekre válaszolt.

A szakmai programfelelős pozicióra jelölt Szakállas Nikolett nem jelent meg a
küldöttgyűlésen, nevében képviselője Dobos Csenge (elnök) szóban ismertette pá-
lyázatát. Röviden beszélt korábbi tapasztalatairól, majd elmondta az egyesülettel
kapcsolatos terveit a következő éves közgyűlésig. Ezt követően pedig a küldött-
gyűlés által feletett kérdésekre válaszolt.

A jelöltek elhagyták a termet, majd a Közgyűlés megvitatta az alkalmasságukat.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2020/2021-es tanévre:

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján döntött a feladatvállaló jelöltek megvá-
lasztásáról.

Határozat 2021/10.

A Közgyűlés az alábbi táblázatba foglaltak szerint döntött a felsorolt
feladatvállalók megválasztásáról:

Feladatvállaló igen nem érvénytelen eredmény név
Rendszergazda 26 0 3 megválasztva Kovács zoltán
Honlapfelelős 25 1 3 megválasztva Csillag Barnabás

Gellért
Médiakoordinátor 26 0 3 megválasztva Vígh Benjamin

Szakmai 26 0 3 megválasztva Szakállas
programfelelős Nikolett

2.1.7. Az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőinek megválasztása

Szigeti Balázs Endre lemondott a szavazatszámláló bizottsági tagságáról.
A szavazatszámláló bizottságba Dobos Csenge (elnök) jelöli Sörös Péter Dánielt
(elfogadta a jelölést).

Határozat 2021/11.

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett dön-
tött arról, hogy Sörös Péter Dániel legyen a szavazatszámláló bizottság
tagja.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2020/2021-es tanévre:

• Az Ellenőrző Bizottság elnöki posztjára Dobos Csenge (elnök) jelölte Jeges
Viktor Pétert (elfogadta a jelölést).

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Fekésházy Levente (DHB titkár) jelölte Kruzsicz
Bernadettet (Kruzsicz Bernadett nevében meghatalmazottja Fekésházy Le-
vente elfogadta a jelölést).

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Dobos Csenge (elnök) jelölte Tanács Gerdát (el-
fogadta a jelölést).

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Sarus Balázs (titkár) jelölte Szigeti Balázs End-
rét (elfogadta a jelölést).

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Fekete János (SzHB elnök) jelölte Gajdos Ta-
mást (Gajdos Tamás nevében meghatalmazottja Fekete János elfogadta a
jelölést).

• Ellenőrző Bizottsági tagnak Matics Martin (PHB elnök) jelölte Baditz Máté
(Baditz Máté nevében meghatalmazottja Matics Martin elfogadta a jelölést).

Más nem élt a jelölés lehetőségével.

Ezt követően a személyesen jelen levő jelöltek ismertették, miért lennének al-
kalmasak az ellenőrző bizottsági tagságra és megválaszolták a küldöttgyűlés
tagjai által feltett kérdéseket.

A Közgyűlés ezután titkos szavazás útján döntött a bizottság megválasztá-
sáról.
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2.1 A tisztségviselők valamint feladatvállalók megválasztása a 2020/2021-es tanévre:

Határozat 2021/12.

A Közgyűlés 27 igen, 0 nem és 2 érvénytelen szavazat mellett dön-
tött arról, hogy az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagjai a fel-
sorolt személyek legyenek:

– Ellenőrző Bizottság elnöke: Jeges Viktor Péter

– Ellenőrző Bizottság tagja: Kruzsicz Bernadett

– Ellenőrző Bizottság tagja: Tanács Gerda

– Ellenőrző Bizottság tagja: Szigeti Balázs Endre

– Ellenőrző Bizottság tagja: Gajdos Tamás

– Ellenőrző Bizottság tagja: Baditz Máté

2.1.8. A vezetőségi ülésekre állandó meghívottak jelöltjei

Jelöltek:

Debreceni Helyi Bizottság: jelölt: Vecsei Gergő
ELTE Helyi Bizottság: jelölt: Juharos Eszter Diána
Szegedi Helyi Bizottság: jelölt: Fekete János
Pécsi Helyi Bizottság: jelölt: Matics Martin

A jelöltek elfogadták a jelölést.
A Közgyűlés titkosan szavazott a jelöltekről.
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Határozat 2021/13.

A Közgyűlés az alábbi táblázatba foglaltak szerint döntött a felsorolt
vezetőségi ülés delegáltak megválasztásáról:

Vezetőségi ülés igen nem érvénytelen eredmény név
delegált
DHB 26 0 3 megválasztva Vecsei Gergő
EHB 26 0 3 megválasztva Juharos Eszter Diána
SZHB 26 0 3 megválasztva Fekete János
PHB 26 0 3 megválasztva Matics Martin

3. Költségvetési és működési tervezet a 2020/2021-es tan-
évre

Az Egyesület költségvetési tervezetét Dobos Csenge, az Egyesület elnöke ismer-
tette. 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 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2020/2021-es tan-
évi költségvetési és működési tervezetet.

Határozat 2021/14.

A Közgyűlés 28 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta
a 2020/2021-es tanévi költségvetési és működési tervezetet.

4. Egyebek

A napirendi ponthoz nem történt hozzászólás.
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A levezető elnök 16:13-kor lezárta a Közgyűlést.

Kelt: Budapest, 2021. október 31.

Dobos Csenge Sarus Balázs
Levezető elnök Jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő tag jegyzőkönyv hitelesítő tag

Tanú: Tanú:

neve: neve:

lakóhelye: lakóhelye:

személyi igazolvány száma: személyi igazolvány száma:
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