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Időpont: 2021. május 29. 13:06
Helyszín: Szigetszentmiklós, Adám Jenő sétány 132.

Mellékletek:

• Jelenléti ív

• Közhasznúsági beszámoló

• 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 Körtefái Dóra (Sa-
rus Balázs képviseli), Somgyfoki Réka ( Szigeti Balázs Endre képviseli), Fekete János
(Dobos Csenge képviseli), Fekésházy Levente (Dobos Csenge képviseli), Takács Roxána
(Horváth Anita Krisztina képviseli).

Határozat 2021/2.

A Közgyűlés 18 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: Dobos Csenge
Jegyzőkönyvvezető neve: Sarus Balázs
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Szigeti Balázs Endre, Jeges Viktor Péter
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Napirendi pontok tárgyalása:

Dobos Csenge (elnök) a közgyűlés levezető elnöke kezdeményezte az előze-
tesen kiküldött napirend módosítását, a tagosítási kérelmek tárgyalásának
napirendi pontok közzé vételét. A közgyűlés 18 igen, 0 nem és 0 tartozko-
dás mellet elfogadta a tagosítási kérelmek tárgyalásának napirendi pontok
közé vételét. 1. napirendi pontként kerül tárgyalásra.

Napirendi pontok:

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása

2. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszámolók elfogadása

3. Éves Közhasznúsági beszámoló elfogadása

4. Egyebek

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása

1 új tagosodási kérelem érkezett.
A Közgyűlés döntött a tagosodni kívánó személyekről.

Határozat 2021/3.

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett
minden tagosodási kérelmet elfogadott.
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2. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszá-
molók elfogadása

2.1. Elnök

Az Egyesület elnöke, Dobos Csenge szóban röviden összefoglalta az őszi
Közgyűlés óta végzett munkáját. Alapszabályban foglalt feladatait elvé-
gezte. A közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta.

2.2. Titkár

Az Egyesület titkára, Sarus Balázs szóban röviden összefoglalta az őszi Köz-
gyűlés óta végzett munkáját. Alapszabályban foglalt feladatait elvégezte.
A közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta.

2.3. Gazdasági felelős

Az Egyesület gazdasági felelőse, Körtefái Dóra nem tudott megjeleni, kép-
viselője Sarus Balázs (titkár) szóban ismertette a hozzá írásban eljutatott
beszámolóját az őszi Közgyűlés óta végzett munkájáról. Alapszabályban
foglalt feladatait elvégezte.

2.4. Programfelelős

Az Egyesület programfelelőse, Vigh Benjamin szóban röviden összefoglalta
az őszi Közgyűlés óta végzett munkáját. Alapszabályban foglalt feladatait
elvégezte. A közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta.

2.5. Külkapcsolati felelős

Az Egyesület külkapcsolati felelőse, Somogyfoki Réka nem tudott megjele-
ni, képviselője Szigeti Balázs Endre (rendes tag) szóban ismertette a hozzá
írásban eljutatott beszámolóját az őszi Közgyűlés óta végzett munkájáról.
Alapszabályban foglalt feladatait elvégezte.
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2.6 Honlapfelelős2.6. Honlapfelelős

Az Egyesület honlapfelelőse, Csillag Barnabás Gellért szóban röviden össze-
foglalta az őszi Közgyűlés óta végzett munkáját. Alapszabályban foglalt
feladatait elvégezte. A közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megvála-
szolta.

2.7. Szakmai programfelelős

Az Egyesület szakmai programfelelőse, Szakállas Nikolett szóban röviden
összefoglalta az őszi Közgyűlés óta végzett munkáját. Alapszabályban fog-
lalt feladatait elvégezte. A közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megvá-
laszolta.

2.8. Rendszergazda

Az Egyesület rendszergazdája, Lukovics Márk nem jelent meg, írásban be-
küldöttt beszámolóját az őszi Közgyűlés óta végzett munkájáról, Dobos
Csenge (elnök) szóban ismertette. Alapszabályban foglalt feladatait elvé-
gezte.

2.9. Médiakoordinátor

Az Egyesület médiakoordinátora, Kovács Zoltán szóban röviden összefog-
lalta az őszi Közgyűlés óta végzett munkáját. Alapszabályban foglalt fel-
adatait elvégezte. A közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta.

2.10. Helyi Bizottságok

• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)
A Debreceni Helyi Bizottság (DHB) elnöke Fekésházy Levente és titká-
ra sem tudott megjeleni, Fekésházy Levente (DHB elnök) képviselője
Dobos Csenge (elnök) szóban ismertette a hozzá írásban eljutatott be-
számolóját a Helyi Bizottság őszi Közgyűlés óta végzett munkájáról.
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2.11 Ellenőrző Bizottság• ELTE Helyi Bizottság (EHB)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemi Helyi Bizottság (EHB) elnöke
Takács Roxána nem tudott megjeleni, helyette titkára és képviselője
Horváth Anita Krisztina szóban ismertette a hozzá írásban eljutatott
beszámolóját a Helyi Bizottság őszi Közgyűlés óta végzett munkájáról.
A közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta.

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

• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)
A Pécsi Helyi Bizottság (PHB) elnöke Matics Martin szóban röviden
összefoglalta a Helyi Bizotság őszi Közgyűlés óta végzett munkáját. A
közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta.

• Szegedi Helyi Bizottság (SzHB)
A Szegedi Helyi Bizottság (SzHB) elnöke Fekete János és titkára Mo-
noki Vivien sem tudott megjeleni, Fekete János (SzHB elnök) képvise-
lője Dobos Csenge (elnök) szóban ismertette a hozzá írásban eljutatott
beszámolóját a Helyi Bizottság őszi Közgyűlés óta végzett munkájáról.

2.11. Ellenőrző Bizottság

Az Egyesület Ellenőrző Bizottságának elnöke Jeges Viktor Péter szóban
röviden összefoglalta az Ellenőrző Bizottság őszi Közgyűlés óta végzett
munkáját. A közgyűlés tagjai által feltett kérdéseket megválaszolta. Az
Ellenőrző Bizottság nem talált szabálytalanságot sem a Vezetőség, sem a
Helyi Bizottságok részéről.
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3. Éves Közhasznúsági beszámoló elfogadása

Dobos Csenge (elnök) levezető elnök előterjeszti a 2020. üzleti évről készült
beszámolót, közhasznúsági mellékletét valamint szöveges beszámolóját.
A levezető elnök beszámol a jelenlévőknek az egyesület 2020. évi tevé-
kenységéről, különös tekintettel a közhasznúsági mellékletben részletesen
ismertetett közhasznú tevékenységekről.
A levezető elnök megköszöni a tagok egyesület érdekében végzett tevékeny-
ségét. Ebben az évben támogatásokból és tagdíjakból jelentősen kevesebb
bevétel folyt be mint a korábbi években. Azonban ebben az évben is része-
sült az egyesület magánszemélyek személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlá-
sából.
Az egyesület tagjai az előterjesztett beszámolót áttanulmányozták, azzal
kapcsolatban észrevételt nem tettek.

Határozat 2021/4.

A Közgyűlés 18 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mel-
lett elfogadta az egyesület elnökének beszámolóját, valamint az
egyesület 2020. üzleti évre készített beszámolóját, közhasznúsági
mellékletét és a közhasznúsági jelentést.

4. Egyebek

Dobos Csenge (elnök) ismertette a jelenlevőkkel, hogy a Balaton Summer
School (BSS) szervezése folyamatban van és anyagtudomány lesz a téma és
mindenkitől szeretettel fogadjuk a támogatást és segítséget.
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A levezetőelnök 14:49-kor lezárta a Közgyűlést.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2021. május 29.

Dobos Csenge Sarus Balázs
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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