A Magyar Fizikushallgatók Egyesületének
ELTE Helyi Bizottságának
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási javaslata
Alapvető rendelkezések:
1. A Helyi Bizottság neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete ELTE Helyi Bizottság.
Hivatalos rövidítése: Mafihe EHB.
2. A Mafihe EHB működésének szabályairól a Magyar Fizikushallgatók Egyesületének
Alapszabálya és SzMSz-ében, illetve az EHB SzMSz-ében foglaltak rendelkeznek.
3. Az EHB SzMSz-ét a Mafihe Közgyűlése fogadja el.
A Mafihe EHB szervezetére és működésére vonatkozó szabályok:
I.

EHB Közgyűlés:
1. Az EHB legfőbb döntéshozó szerve az EHB Közgyűlés (továbbiakban EHB Kgy).
2. Az EHB Kgy tagja minden EHB tag.
3. Minden EHB tag egy szavazati joggal rendelkezik.
4. Az EHB Kgy, illetve az EHB Elnökségi üléseiről kötelező jegyzőkönyv készítése, a
mindenkori EHB titkár feladata.
5. Az EHB Kgy köteles választani három Szavazatszámláló tagot, akik felelősek az EHB
Kgy szavazásainak tisztaságáról.
6. Szavazatszámláló tag csak EHB tag lehet.
7. A Szavazatszámláló tagokat az EHB Ellenőrző bizottsága felügyeli.
8. Az EHB elnök köteles összehívni az EHB Kgy-t 14 napon belül, ha azt öt EHB tag
írásban indítványozza.
9. Az EHB Kgy-t legalább évente egyszer, egy héttel előre a mindenkori elnöknek –
akadályoztatása esetén a mindenkori titkárnak – össze kell hívni, melynek évente
egyszer Tisztújító ülésnek kell lennie. Ennek mindig meg kell előznie az annuális
Mafihe Közgyűlést.
10. Az EHB Kgy felügyeleti szerve a EHB Ellenőrző Bizottság (Továbbiakban EHB EB),
amelyet a Mafihe Közgyűlés választ meg. Az EHB Kgy-n hozott határozatok csak
akkor érvényesek, ha az EHB Kgy-n az EB legalább egy tagja jelen volt.
11. Az EHB Kgy hivatalos napirendi pontjait az összehívó levélben kell indítványozni,
illetve a levezető elnök megválasztása után, bármely tanácskozási joggal rendelkező
jelenlévő tag indítványozhat ezen felül napirendi pontot. Amit az EHB Kgy fogad el a
levezető elnök megválasztása után. Ettől eltérni nem lehet.

12. Az EHB Kgy-nek levezetője a mindenkori EHB elnök – kivéve, ha az Tisztújító ülés,
vagy ha az elnök akadályoztatva van, illetve ha az EHB bármely öt tagja levezető elnök
választását indítványozza – ilyenkor a közgyűlés jogosult egy levezető elnök
megválasztására.
13. Csak az EHB Közgyűlésén megjelenő személy választó és választható, adott esetben
akadályoztatott személyek megbízatással élhetnek. A megbízatást a levezető elnök
megválasztása után, de a napirendi pontok kihirdetése előtt be kell nyújtani a
levezető elnöknek. Ilyenkor a megbízó személy is választó, illetve választható.
14. Megbízatással egy személy – a szavazás tisztasága érdekében – maximum két
személyt képviselhet. A megbízott személy rendelkezik a megbízó minden jogával.
15. Az EHB Kgy határozhat az EHB SzMSz módosításáról.
16. Döntéseit egyszerű többséggel hozza, kivéve az SzMSz módosítását, mely
elfogadásához a szavazatok kétharmada szükséges. Szavazategyenlőség esetén a
levezető elnök dönt.
17. A szavazás alapvetően nyílt, kivéve személyi kérdések, illetve szavazati joggal
rendelkező EHB tag kérésére titkos szavazás szükséges.
18. Az EHB Közgyűlés akkor határozatképes, ha az EHB tagjainak legalább 50%-a jelen
van. A határozatképtelen EHB Közgyűlés után összehívott rendkívüli EHB Közgyűlés a
jelenlevők számától függetlenül, határozatképes.
19. Az ELTE TTK HÖK Fizika szakterületi koordinátora állandó meghívott és tanácskozási
joggal rendelkezik az EHB Közgyűlésen és az EHB Elnökségi ülésen is.
20. Felszólalásra joggal csak tanácskozási joggal, illetve szavazati joggal rendelkező
személyek rendelkeznek.
21. A napirendi pontok elfogadása után az EHB Közgyűlés minden szavazati joggal
rendelkező tagja indítványozhatja tanácskozási joggal nem rendelkező személyek
tanácskozási joggal történő felruházását, amiről titkos szavazással dönt az EHB Kgy.
22. Ha 1 hónapon keresztül az EHB elnök, és a titkár is akadályoztatva van, bármely EHB
tag kérheti a Mafihe vezetőségét, az EHB Kgy összehívását.

II.

Az EHB Elnökségi ülés:
1. Az EHB vezetői szerve az EHB Elnökség.
2. Az EHB Elnökség tisztviselői:
a. Elnök,
b. Titkár,
c. Programfelelős,

d. Honlapfelelős,
e. PR-felelős,
f.

FÓKA-koordinátor,

g. Általános elnökségi tag(ok),
amelyeket az EHB Kgy választ.
3. Az EHB Elnökségi ülést legalább 3 hetente össze kell hívni.
4. EHB elnökség tisztségviselőinek megbízatási ideje egy évre szól, az egy év lejárta
után az EHB elnök köteles -2 héten belül- összehívni az EHB Kgy-t, amely kötelező
jelleggel határoz az új EHB elnökség tisztségviselőinek személyeiről. Az előző
elnökség mindaddig hivatalban marad, amíg a Mafihe Kgy jóváhagyja az új
elnökséget.
5. A HB Elnökségben az elnök, titkár és programfelelős posztoknak mindig betöltöttnek
kell lenniük.
6. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza, szavazati egyenlőség esetén
az elnök szava dönt.
7. Kötelezheti az EHB elnököt EHB Kgy három héten belüli összehívására.
8. Az EHB Elnökségi ülés, a mindenkori tagjainak legalább 50%-os jelenléte esetén
határozatképes. Abban az esetben, ha az ülés két hónapon át határozatképtelen, össze
kell hívni az EHB Kgy-t.
9. Az EHB Elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, amiért a mindenkori titkár felelős.
a. Az ülésekről készült jegyzőkönyvet 3 héten belül fel kell tölteni a hivatalos az
EHB hivatalos weboldalára.
10. Az EHB elnöknek joga van számon kérni bármely elnökségi tagot az EHB Elnökségi
ülésen, munkájáról beszámolóra kötelezheti.
11. Az EHB Elnökségi ülésen bármely tag indítványozhatja maximálisan egy tag leváltását
(akár az elnökét is).
12. A tag leváltásáról Az EHB Elnökség dönt, amit titkos szavazással döntenek el.
Leváltáshoz kétharmados szavazati arány szükséges.
13. Az leváltott tag helyére új tagot jelölni csak az EHB Kgy-nak van jogosultsága.
14. A leváltott tag helyére új tagot jelölendő, EHB Kgy hívható össze, amit az elnök rendel
el.
III. A tisztség viselők feladatai
Az elnök:



Képviseli a EHB-t a Mafihe Vezetőségi ülésein és a külső fórumokon.



Elkészíti az EHB éves működéséről szóló beszámolót, és azt a Közgyűlés elé terjeszti.



Összehívja és vezeti az EHB Elnökségi üléseket, illetve az EHB Kgy-t.



Irányítja az EHB működését, és egy személyben felelős érte.



Egy személyben felelős az EHB pénzügyeiért, melyről beszámolási kötelezettséggel
tartozik az EHB elnöksége felé.



Kapcsolatot tart fenn az ELTE TTK HÖK-kel.



Felelős az EHB pályázataiért, és megbízást adhat az EHB nevében való pályázat
elkészítésére.



Beszámolási kötelezettséggel tartozik, a Mafihe és az EHB Kgy ülésein.

A titkár:


Az elnök akadályoztatása esetén képviseleti joggal rendelkezik, és vezeti az EHB
Elnökségi üléseket.



Elkészíti az Elnökségi ülésekről, illetve az EHB Kgy-ről szóló jegyzőkönyvet.



Elvégzi az EHB hivatalos dokumentumainak iktatását.



Felelős az EHB tagok nyilvántartásáért.



Beszámolási kötelezettséggel tartozik, a Mafihe és az EHB Kgy ülésein.

A programfelelős:


Felelős az EHB programjainak megszervezéséért, és azok meghirdetéséért,
melyekről beszámol az EHB Elnökség és az EHB Kgy ülésein.



Karban tartja, fejleszti és rendszeresen frissíti az EHB honlapját.



Segíti a többi elnökségi tagot informatikai ügyekben.



Beszámolási kötelezettséggel tartozik, a Mafihe és az EHB Kgy ülésein.

A PR-felelős:


Segíti a programfelelőst a programok hirdetésében, népszerűsítésében és a plakátok
elkészítésében.



Elvégzi a pólók, valamint az ajándéktárgyak beszerzését, a kész pólókat és
ajándéktárgyakat eljuttatja az irodába, és ott gondoskodik azok rendjéről az
irodában.



Követi a pólók és az ajándéktárgyak számának alakulását és arról beszámol az EHB
Elnökségi és EHB Kgy ülésein.



A pólók és az ajándéktárgyak beszerzésében a pólófelelős szabad kezet kap, az erre
szánt összeg keretein belül.



Beszámolási kötelezettséggel tartozik, a Mafihe és az EHB Kgy ülésein.

A FÓKA-Koordinátor:


Működteti az EHB rendszeres korrepetáló programját, a Fizika Oktatás az Alapoktólt, hivatalos rövidítése: FÓKA



Az egyes programokhoz termet biztosít.



Kapcsolatot tart a korrepetálók és a Kar hallgatói között.



Elvégzi a foglalkozások minőségellenőrözését., erről beszámol az EHB
Elnökségülésein.



Feladata az egyes képzések reklámozása.



Beszámolási kötelezettséggel tartozik, a Mafihe és az EHB Kgy ülésein.

Az általános elnökségi tagok:


Maximum három elnökségi tag lehet egyszerre.



Fő feladatuk az Elnökség munkájának segítése, különböző szervezési feladatok
ellátása.



Beszámolási kötelezettséggel tartoznak, a Mafihe és az EHB Kgy ülésein.

Általános rendelkezések:


Aláírási joggal az elnök rendelkezik, akadályoztatása esetén a titkár, de arról köteles
beszámolni az elnöknek a legközelebbi EHB Elnökségi ülésen.



Az EHB fejléces papírjának használatára csak az EHB Elnökségének tagjai., illetve a
Mafihe vezetőség jogosult.



Az EHB honlapjának megváltoztatására jogosult az elnök, titkár és a honlapfelelős.



EHB feladata a tagosodás koordinálása a Helyi Bizottságban.



Az EHB elnökségének feladata ELTE TTK HÖK Fizika Szakterületi Csoportjával való
együttműködés.



Az EHB kasszájának egyik kulcsa az elnöknél van, a másik pedig a lepecsételt, aláírt
borítékban a Mafihe kasszájában. Az EHB kasszájához, bármely elnökségi tag
hozzáférhet, de a változást 1 napon belül köteles jelezni az EHB elnökség felé.



Az EHB elnököt kártérítési felelősség terheli az EHB kassza tartalmáért.



Az EHB SzMSz-ében nem tárgyalt probléma esetén a Mafihe Alapszabálya és SzMSz-e
a mérvadó.

