
Pécsi Helyi Bizottsági Ülés
Jegyz®könyv

2016. október 6. 18.30

Jelen vannak: Horváth Bálint, Kriszbacher Gerg®, Krizsán Gerg®, Nagy-Csiha Zsuzsanna, Palkovics
Péter és Szeg® Dóra.

Szavazásra jogosultak száma: 4 f®.
A Pécsi Helyi Bizottsági ülés nem határozatképes.

Megismételt Helyi Bizottsági Ülés
2016. október 6. 18.45

Jelen vannak: Horváth Bálint, Kaszás András, Kriszbacher Gerg®, Krizsán Gerg®, Langó Kristóf
Zsolt, Nagy-Csiha Zsuzsanna, Palkovics Péter, Szeg® Dóra és Vida Zsombor Álmos.

Szavazásra jogosultak száma: 9 f®.
A Megismételt Pécsi Helyi Bizottsági ülés határozatképes.
A jegyz®könyvet Szeg® Dóra vezeti.
Az ülést Nagy-Csiha Zsuzsanna 18.45�kor megnyitotta.
Az ülésen jelen lev®k két jegyz®könyv hitelesít® tagot és két szavazatszámláló tagok választottak.

A jegyz®könyvet hitelesítik: Kriszbacher Gerg® és Vida Zsombor Álmos. A szavazatokat számlálják:
Krizsán Gerg® és Palkovics Péter.

Mellékletek

• Elnökségi beszámolók

• Szervezeti és M¶ködési Szabályzat (SzMSz) tervezete

• Jelenléti ív

1. Napirend

1. Elnökségi és pénzügyi beszámolók a 2015/16-os tanévr®l

2. SzMSz felülvizsgálat

3. Elnökségi tisztújítás

4. Ellen®rz® Bizottsági tag jelölése

5. A 2016/17-es programterv ismertetése

2. Napirendi pontok tárgyalása

1. Elnökségi és pénzügyi beszámolók a 2015/16-os tanévr®l A leköszön® elnökség ismertette 2015/16-os
beszámolóját.

• Nagy-Csiha Zsuzsanna elnöki beszámolóját a megjelentek 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
mellett elfogadták.

1



• Szeg® Dóra titkári beszámolóját a megjelentek 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogad-
ták.

• Krizsán Gerg® programfelel®si beszámolóját a megjelentek 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
mellett elfogadták.

• Szám Anita beszámolóját Szeg® Dóra ismertette. Szám Anita gazdasági beszámolóját a meg-
jelentek 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadták.

• Vida Zsombor Álmos honlapfelel®si beszámolóját a megjelentek 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
mellett elfogadták.

• Gárdos András beszámolóját Szeg® Dóra ismertette. Gárdos András általános elnökségi be-
számolóját a megjelentek 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett

2. SzMSz felülvizsgálat Szeg® Dóra ismertette az SzMSz változásait.
A megjelentek az SzMSz módosításait egyhangúlag elfogadták.

3. Elnökségi tisztújítás

nagy-csiha zsuzsanna: Mutatkozzatok be! Mennyire szeretnétek bekapcsolódni az elnök-
ségbe?

kaszás andrás: Harmadéves matek-�zika tanárhallgató vagyok, ebben a félévben nem tudok
nagyon aktívan részt venni, de érdekl®döm a PHB munkája iránt. Heti rendszerességgel
biztosan nem tudok órákat ezzel tölteni, ebben a félévben inkább csak meg�gyelném, mi
történik.

palkovics péter: Szintén harmadéves matek-�zika tanárhallgató vagyok. Szabadid®mb®l
kitelik a PHB, és úgy gondolom, hogy a programok népszer¶sítésében tudnátok a legna-
gyobb hasznom venni.

nagy-csiha zsuzsanna: Bevállalnál esetleg egy programfelel®si posztot?

palkovics péter: Esetleg igen. Biztosat még nem szeretnék erre a kérdésre mondani.

langó kristóf zsolt: Én még nem ismerem a Ma�he m¶ködését, és a bejárás miatt nincs
túl sok szabadid®m. Inkább a PHB rendezvényein vennék részt, ameddig nem sikerül
beköltöznöm Pécsre, azután akár általános elnökségi tag is lennék.

horváth bálint: A gazdaságis milyen komoly könyvelést vezet?

krizsán gerg®: A számláink nagy részét úgy intézzük, hogy a boltban áfás számlát kérünk a
Ma�he nevére. Az egyetlen bevételi forrásunk a tagsági díj, ezt kell könyvelnünk. Minden
ilyen iratot Budapestre, a Ma�he gazdaságisához viszünk.

nagy-csiha zsuzsanna: Azt is nyilván kell tartani, hogy éppen mennyi pénzünk van.

(a) Az elnök megválasztása

nagy-csiha zsuzsanna: Én továbbra is vállalom az elnöki posztot.

Krizsán Gerg® Nagy-Csiha Zsuzsannát jelöli. Nagy-Csiha Zsuzsanna a jelölést elfogadta.
Nagy-Csiha Zsuzsanna jelölését a megjelentek 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazat mellett
elfogadta.

(b) A titkár megválasztása
Nagy-Csiha Zsuzsanna Szeg® Dórát jelöli. Szeg® Dóra a jelölést elfogadta.
Szeg® Dóra jelölését a megjelentek 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazat mellett elfogadta.

(c) A programfelel®s megválasztása
Krizsán Gerg® Palkovics Pétert jelöli. Palkovics Péter a jelölést elfogadta. Palkovics Péter
Krizsán Gerg®t jelöli. Krizsán Gerg® a jelölést nem fogadta el.
Palkovics Péter jelölését a megjelentek 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazat mellett elfo-
gadta.

(d) A gazdasági felel®s megválasztása
Kaszás András Horváth Bálintot jelöli. Horváth Bálint a jelölést elfogadta.
Horváth Bálint jelölését a megjelentek 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazat mellett elfogadta.
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(e) A honlapfelel®s megválasztása
Krizsán Gerg® Vida Zsombor Álmost jelöli. Vida Zsombor Álmos a jelölést elfogadta.
Vida Zsombor Álmos jelölését a megjelentek 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazat mellett
elfogadta.

(f) Általános elnökségi tagok megválasztása
Nagy-Csiha Zsuzsanna Krizsán Gerg®t jelöli. Krizsán Gerg® a jelölést elfogadta.
Krizsán Gerg® jelölését a megjelentek 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazat mellett elfogadta.

4. Ellen®rz® Bizottsági tag jelölése Nagy-Csiha Zsuzsanna Kriszbacher Gerg®t jelöli. Kriszbacher
Gerg® a jelölést elfogadta. Krizsán Gerg® jelölését a megjelentek 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazat mellett elfogadta.

5. A 2016/17-es programterv ismertetése A programtervet ismertettük a megjelentekkel.

3. Napirenden kívüli felszólalások

Napirenden kívüli felszólalás nem volt.
Nagy-Csiha Zsuzsanna az ülést 20.13-kor lezárta.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagy-Csiha Zsuzsanna
elnök

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szeg® Dóra
jegyz®könyv-vezet®

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kriszbacher Gerg®
jegyz®könyv-hitelesít®

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vida Zsombor Álmos
jegyz®könyv-hitelesít®
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4. Mellékletek

Elnökségi beszámolók

Elnöki beszámoló - Nagy-Csiha Zsuzsanna

A 2015/16-os tanévben els® alkalommal töltöttem be a Ma�he PHB elnökségének elnöki posztját. Úgy
gondolom, a PHB sikeres évet tudhat maga mögött. Sikerült igen nagy érdekl®désnek örvend® programo-
kat szerveznünk, szorosabbra f¶znünk a kapcsolatot a Szentágothai János Szakkollégiummal és a Fizikai
Intézettel is. Programjaink közül kiemelném a Gólyaköszönt®t, mely az els®sök hagyományos köszönté-
sének hiányát hivatott megszüntetni, a Jeges Teát, melynek el®adásaira 60-100 ember volt kíváncsi és a
Pécsi Hétvége, melyre több, mint 40 f® jelentkezett az ország különböz® pontjairól.
Jelent®s a Bizottság életében, hogy februárban a Szentágothai Szakkollégiumon belül Fizikus Kutatói
Klubot alakítottunk, mellyel szorosabbra f¶ztük a Szakkollégiummal a PHB megalakulása óta fennálló
együttm¶ködésünket. Hivatalosan a két szervezetnek nincs köze egymáshoz, de a tagokban igen nagy
átfedés mutatkozik, mely lehet®vé teszi programjaink széles kör¶ hirdetését. Szintén sikernek tudhatjuk
be, hogy a Fizikai Intézet SZMSZ-ében rögzítette, hogy az Intézeti Tanács két hallgatói tagja közül egyet
a PHB elnöksége jelöljön ki. Így lehet®ség nyílik az Intézetben folyó oktatásba való beleszólásba, észre-
vételek megfogalmazására, cselekvésre.
A PHB elnökségének az elkövetkez® tanévben minden erejével azon kell dolgoznia, hogy a jelenlegi elnök-
ség olyan diákoknak adja át a stafétát, akik a megkezdett munkát új ötletekkel, újult er®vel tudják tovább
folytatni a következ® szemesztert®l. Az elnöki posztra a most következ® évben is jelentkezni szeretnék,
a programok szervezése mellett f® feladatomnak a leend®beli elnökség tagjainak megtalálását, segítését
tartom.

Titkári beszámoló - Szeg® Dóra

Titkári pozíciómat 2015. szeptember 28. óta töltöm be.
Az azóta eltelt egy évben adminisztráltam a Pécsi Helyi Bizottság dokumentumait (különös tekintettel a
jegyz®könyvekre), részt vettem a programok megszervezésében és lebonyolításában, valamint 2016 nyarán
az elnök, Nagy-Csiha Zsuzsanna távollétében képviseltem és vezettem a PHB-t.
Saját munkámat jónak értékelem: a dokumentumok és a jegyz®könyvek rendszeresen és határid®re elké-
szültek, azok külalakja az id® során el®nyére változott. Felismertem viszont, hogy sokkal több elintézni-
valót vállalok magamra, mint amennyi az én felel®sségem lenne, és amennyit elbírok; ez gyakran keltett
feszültséget az elnökség többi tagja és közöttem. Ezen a jöv®ben változtatni kívánok.
A PHB m¶ködése kielégít®. Az elnökség összeszokott csapatot alkot, programjaink egyre gördülékenyeb-
ben zajlanak és nagyobb érdekl®dést keltenek. A szervezet további fejl®désében bízom a tagtoborzás,
a hirdetés és a kommunikáció területein. Az elnökség nem m¶ködik problémamentesen. Az elnökségi
üléseken ritkán jelenik meg minden elnökségi tag, és szerepeinkb®l fakadó feladatokért sem vállal minden
elnökségi tag felel®sséget, ez engem zavar. Gondjaink ellenére végül mindig sikerül megvalósítani elkép-
zeléseinket, viszont egyes elnökségi tagok így aránytalanul nagy terhet viselnek, ezen változtatnunk kell.
További félelmem, hogy mivel els® két évében a PHB-t szinte ugyanaz a mag vezette, így a távozásunkkal
a szervezet megsz¶nhet. Ezen új elnökségi tagok választásával kívánunk segíteni.

A programfelel®s beszámolója - Krizsán Gerg®

2015/2016-os tanévt®l kezd®d®en a programfelel®s pozíciót töltöttem be a Ma�he PHB-nál. Négy f®bb
programunk, az I. Jeges tea illetve a szakhét az ®szi, míg a II. Jeges tea és a Pécsi Hétvége a tavaszi
félévben került megrendezésre. Ezek a programok, úgy gondolom nagy sikert arattak, a résztvev®k száma
igen magas volt és mindenkit®l pozitív visszajelzést kaptunk.
Míg a jeges teákon hozzávet®legesen 80 100 f® volt jelen addig a szakhéten és Pécsi Hétvégén nagyjából
40 40 f® tisztelt meg minket részvételével. A Pécsi Hétvége magas létszámával és érdekesnek ígérkez®
programjaival, a legsikeresebb Helyi Bizottsági hétvégét szerveztük meg, mely nem jöhetett volna létre a
Szentágothai Szakkollégium anyagi és ötleti támogatása nélkül.
A f®bb programok mellett természetesen más kisebb programjaink is voltak, melyek közül els® sorban
a gólyaköszönt®t emelném ki. Ezzel a programunkkal az els® éves hallgatók beilleszkedésének segítését,
megismerését és a kés®bbiekben mind kutató, mind esetlegesen a Ma�he PHB keretein belüli szervez®i
munkájának biztatását t¶ztük ki célul. További programjainkon, mint például számháború, Scavanger
Hunt, csillagász csütörtök, �zikus karácsony stb... a részvétel ingadozó volt, mely az események kés®i
hirdetésével állhat kapcsolatban.
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Elnökségi beszámolók

Az el®z® év második felében, személyes problémáim miatt nem tudtam maradéktalanul ellátni a prog-
ramfelel®si pozíciómat, így a többi elnökségi tagnak több teend® jutott a kelleténél. Ebben az évben
els®dleges feladatomnak azt érzem, h alsóbb éves hallgatókat is aktívan bevonjuk a PHB életébe, hiszen
többen ebben az évben várhatóan befejezzük az MSc illetve MA-s képzéseinket.

Gazdasági beszámoló - Szám Anita

A 2015/16-os évben a PHB gazdasági felel®seként vettem részt a Ma�he munkájában. Feladataim közé
tartozott a PHB kasszájának kezelése, a tagsági díjak után bevételi pénztárbizonylatok kiállítása, illetve
a költségek számlázása. A 2015/16-os tanévben a PHB-nak két f® bevételi forrása volt. A tagdíjból 12000
forint, illetve a Szakkollégium támogatásai, amelyeket számlánként �zettek ki.
Nagyobb kiadást a két Jeges Tea jelentettek, illetve a szakhét és a Pécsi Hétvége, ezeket mind a Szak-
kollégium segítségével �nanszíroztuk, illetve a szakhéten tombolát is tartottunk melynek bevételét(16800
Ft) majdnem teljes egészében a felmerült költségek �nanszírozására fordítottuk.
A Jeges Teán a f® kiadás az el®adói díj volt, ezeket szintén a Szakkollégium állta, az ®szi eseményen
pályázati pénzb®l, a tavaszin utó�nanszírozással.
A Pécsi Hétvégén a szállást és a csillagpark belép®jét a résztvev®k �zették, a buszt az egyetemt®l igé-
nyeltük, az els® napi bográcsvacsorát pedig a PHB �zette.
A kassza végleges állása: 10800 Ft.

A honlapfelel®s beszámolója - Vida Zsombor Álmos

Én mint honlapfelel®s múltév októbert®l vettem át a PHB weblapjával kapcsolatos teend®ket. Az év
els® felében komolyabb fejlesztések nem történtek, mindössze kozmetikai változásokat hajtottam végre.
Igyekeztem naprakészen tartani mind jegyz®könyvek, információk és programok tekintetében, de ezt nem
minden esetben sikerült betartani. Ennek okát a nem megfelel® szervezésben, illetve az elnökségünkre
alapvet®en jellemz® túlvállalásban látom. Ennek kiküszöbölésére a nyár folyamán az elnökség minden
egyes tagja kapott szerkeszt®i hozzáférést a weblaphoz, hogy mindenki tudjon munkakörébe es® webes
tartalmakat közzétenni. Szerencsére a tanévkezdés óta sikerült naprakészen tartani a honlapot, és re-
mélem ez a jöv®ben is így lesz. Technikai problémákról nem tudok, a honlap egész évben megfelel®en
m¶ködött a bejelentett fejlesztési szüneteken kívül.

Az általános elnökségi tag beszámolója - Gárdos András

Én mint általános elnökségi tag igyekeztem ötleteimmel, javaslataimmal segíteni az elnökség munkáját. A
programjaink szervezésében, lebonyolításában aktívan részt vállaltam. Fontosnak tartom, hogy a Ma�hét
még jobban hirdessük, minél több hallgatót, különösen �zikus- és �zikatanár hallgatókat tudjunk elérni
a programjainkkal. Néha talán túlvállaljuk magunkat a programok mennyiségét tekintve... Mivel az
elnökség jelent®s része hamarosan befejezi egyetemi tanulmányait, így nagyon fontos lenne minél több
lelkes alsóbb éves diákot bevonni az elnökség szervez® munkájába is, akár további általános elnökségi
tagokként. Így az egy f®re jutó feladatok is csökkennének, és nem kellene néhány embernek aránytalanul
sokat vállalnia.
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SzMSz tervezet

SzMSz tervezet
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A Magyar Fizikushallgatók Egyesület

Pécsi Helyi Bizottságának

Szervezeti és M¶ködési Szabályzata

2016. október 4.

Alapvet® rendelkezések

1. A Helyi Bizottság neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Pécsi Helyi Bizottság.
Hivatalos rövidítése: Mafihe PHB.

2. AMafihe PHBm¶ködésében aMagyar Fizikushallgatók Egyesületének Alapszabályában,
illetve Szervezeti és M¶ködési Szabályzatában lefektetett rendelkezéseket tartja elfogadottnak.

3. A PHB Szervezeti és M¶ködési Szabályzatát (SzMSz) a Mafihe Közgy¶lése fogadja el.

A Mafihe PHB szervezetére és m¶ködésére vonatkozó szabályok

1. A PHB vezet® szerve a PHB Elnökség.

2. A PHB Elnökség tisztségvisel®i: elnök, titkár, programfelel®s, gazdasági felel®s, holnapfelel®s és
általános elnökségi tag(ok). A tisztségvisel®ket a Helyi Bizottsági Ülés (HB ülés) választja
meg.

3. A PHB Elnökségben az elnök, titkár és programfelel®s posztoknak mindig betöltöttnek kell
lennie.

4. PHB Elnökség tisztségvisel®inek a feladatköre:

• Az elnök

� Képviseli a PHB-t a küls® fórumokon.

� Elkészíti a PHB éves m¶ködésér®l szóló beszámolót és azt a Közgy¶lés elé terjeszti.

� Összehívja és vezeti az Elnökségi és HB üléseket.

� Irányítja a PHB m¶ködését.

� Egy személyben felel®s a PHB m¶ködéséért.

� Felel®s a pályázatokért és megbízást adhat a PHB nevében való pályázat elkészítésére.

� Beszámol az Elnökségi és HB üléseken.

• A titkár

� Az elnök akadályoztatása esetén képviseleti joggal rendelkezik és vezeti az Elnökségi és
HB üléseket.

� Elkészíti az Elnökségi és HB ülésekr®l szóló jegyz®könyvet.

� Elvégzi a PHB hivatalos dokumentumainak iktatását.

� Felel®s a PHB tagok nyilvántartásáért.

� Évente beszámol a HB üléseken.

• A programfelel®s

� Felel®s a PHB programjainak megszervezéséért és azok meghirdetéséért, melyekr®l beszá-
mol az elnökség felé.

� Koordinálja a Szervez®csoport m¶ködését.

� Évente beszámol a HB üléseken.
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• A gazdasági felel®s

� Egy személyben felel®s a PHB pénzügyeiért, melyr®l beszámolási kötelezettséggel tartozik
a PHB Elnökség felé.

� Nyilvántartja a PHB kiadásait és bevételeit.

� A számlákról feljegyzést készít.

� Beszedi és nyilvántartja a tagdíjakat.

� Kezeli a PHB kasszáját.

� Félévente összesítést készít.

� Évente beszámol a HB üléseken.

• A holnapfelel®s

� Karbantartja, fejleszti és rendszeresen frissíti a PHB honlapját.

� Évente beszámol a HB üléseken.

• Az általános elnökségi tagok

� Segítik az Elnökség munkáját.

� Évente beszámolnak a HB üléseken.

� Számuk maximálisan 3 lehet.

Az Elnökségi ülés

1. Két HB ülés között irányítja a PHB m¶ködését, tagjai az Elnökség tisztségvisel®i.

2. Döntéseit nyílt szavazással, egyszer¶ többséggel hozza, szavazati egyenl®ség esetén az elnök szava
dönt.

3. Kötelezheti az elnököt a HB ülés három héten belüli összehívására.

4. Az ülést legalább háromhetente össze kell hívni.

5. Az ülés az elnök és legalább két másik elnökségi tag jelenléte esetén határozatképes. Abban az
esetben, ha az ülés két hónapon át határozatképtelen, össze kell hívni a HB ülést.

A HB ülés

1. A HB ülés a PHB legf®bb döntéshozó szerve, tagja minden PHB tag.

2. Jogköre tartalmazza az elnökségét, valamint dönthet az SzMSz módosításáról és az elnökség tag-
jainak személyér®l.

3. Döntéseit egyszer¶ többséggel hozza, kivéve az SzMSz módosítását, mely elfogadásához a szavaza-
tok kétharmada szükséges. Személyi kérdésekben titkos szavazás szükséges.

4. Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni, a tagokat az ülés el®tt legalább két héttel értesíteni
kell.

5. Évente egyszer tisztújító HB ülést kell tartani.

6. Az ülés határozatképes, ha azon a PHB tagjainak legalább a fele jelen van. A határozatképtelen
ülés után összehívott Megismételt HB ülés a jelenlév®k számától függetlenül határozatképes.

7. A HB ülést össze kell hívni, ha azt legalább öt PHB tag három héttel el®re, írásban jelzi az elnök
felé.
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Általános rendelkezések

1. Aláírási joggal rendelkezik az elnök, valamint az elnök akadályoztatása esetén a titkár.

2. A PHB fejléces papírjának használatára jogosultak az Elnökség tagjai.

3. Az elnökség tagjai jogosultak a PHB honlapjának módosítására. A módosításról az elnököt értesí-
teni kell.

4. A PHB Nemzeti Bizottsági delegáltját a HB ülés javasolja.

5. A PHB kasszájának egy kulcsa a gazdasági felel®snél, egy az elnöknél van.

6. A Szervez®csoport felállítása nem kötelez®, feladata a programfelel®s munkájának segítése. Tagjai-
nak száma tetsz®leges, a szervez®csoporti tagság önkéntes jelentkezéssel létesül.

7. Az SzMSz-ben nem tárgyalt probléma esetén a Mafihe Alapszabálya, illetve annak Szervezeti és
M¶ködési Szabályzata a mérvadó.
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