A Magyar Fizikushallgatók Egyesületének
ELTE Helyi Bizottságának
Szervezeti és Működési Szabályzata
Alapvető rendelkezések:
1. A Helyi Bizottsáá g neve: Mágyár Fizikushállgátoá k Egyesuü lete ELTE Helyi Bizottsáá g.
Hivátálos roü vidíáteá se: Máfihe EHB.
2. A Máfihe EHB muű koü deá seá nek szábáá lyáiroá l á Mágyár Fizikushállgátoá k Egyesuü leteá nek
Alápszábáá lyá eá s SzMSz-eá ben, illetve áz EHB SzMSz-eá ben foglálták rendelkeznek.
3. Az EHB SzMSz-eá t á Máfihe Koü zgyuű leá se fogádjá el.
A Mafihe EHB szervezetére és működésére vonatkozó szabályok:
I.

EHB Közgyűlés:
1. Az EHB legfoű bb doü nteá shozoá szerve áz EHB Koü zgyuű leá s (továá bbiákbán EHB Kgy).
2. Az EHB Kgy tágjá minden EHB tág.
3. Minden EHB tág egy szávázáti joggál rendelkezik.
4. Az EHB Kgy, illetve áz EHB Elnoü kseá gi uü leá seiroű l koü telezoű jegyzoű koü nyv keá szíáteá se, á
mindenkori EHB titkáá r feládátá.
5. Az EHB Kgy koü teles váá lásztáni háá rom Szávázátszáá mláá loá tágot, ákik feleloű sek áz EHB
Kgy szávázáá sáinák tisztásáá gáá roá l.
6. Szávázátszáá mláá loá tág csák Máfihe tág lehet.
7. A Szávázátszáá mláá loá tágokát áz EHB Ellenoű rzoű Bizottsáá gá feluü gyeli.
8. Az EHB elnoü k koü teles oü sszehíávni áz EHB Kgy-t 14 nápon beluü l, há ázt oü t EHB tág
íáráá sbán indíátváá nyozzá.
9. Az EHB Kgy-t legáláá bb eá vente egyszer, egy heá ttel eloű re á mindenkori elnoü knek –
ákádáá lyoztátáá sá eseteá n á mindenkori titkáá rnák – oü ssze kell híávni, melynek eá vente
egyszer Tisztuá jíátoá uü leá snek kell lennie. Ennek mindig meg kell eloű znie áz ánnuáá lis
Máfihe Koü zgyuű leá st.
10. Az EHB Kgy feluü gyeleti szerve á EHB Ellenoű rzoű Bizottsáá g (Továá bbiákbán EHB EB),
ámelyet á Máfihe Koü zgyuű leá s váá lászt meg. Az EHB Kgy-n hozott hátáá rozátok csák
ákkor eá rveá nyesek, há áz EHB Kgy-n áz EB legáláá bb egy tágjá jelen volt.
11. Az EHB Kgy hivátálos nápirendi pontjáit áz oü sszehíávoá leveá lben kell indíátváá nyozni,
illetve á levezetoű elnoü k megváá lásztáá sá utáá n, báá rmely tánáá cskozáá si joggál rendelkezoű
jelenleá voű tág indíátváá nyozhát ezen feluü l nápirendi pontot, ámit áz EHB Kgy fogád el á
levezetoű elnoü k megváá lásztáá sá utáá n. Ettoű l elteá rni nem lehet.

12. Az EHB Kgy-nek levezetoű je á mindenkori EHB elnoü k – kiveá ve, há áz Tisztuá jíátoá uü leá s,
vágy há áz elnoü k ákádáá lyoztátvá ván, illetve há áz EHB báá rmely oü t tágjá levezetoű
elnoü k váá lásztáá sáá t indíátváá nyozzá – ilyenkor á koü zgyuű leá s jogosult egy levezetoű elnoü k
megváá lásztáá sáá rá.
13. Az EHB Kgy-hez kápcsoloá doá ányágokát áz EHB Elnoü kseá g koü teles áz EHB Kgy eloű tt
háá rom náppál áz EHB tágok száá máá rá nyilváá nossáá tenni.
14. Csák áz EHB Koü zgyuű leá seá n megjelenoű szemeá ly váá lásztoá eá s váá lászthátoá , ádott esetben
ákádáá lyoztátott szemeá lyek megbíázátáá ssál eá lhetnek. A megbíázátáá st á levezetoű elnoü k
megváá lásztáá sá utáá n, de á nápirendi pontok kihirdeteá se eloű tt be kell nyuá jtáni á
levezetoű elnoü knek. Ilyenkor á megbíázoá szemeá ly is váá lásztoá , illetve váá lászthátoá .
15. Megbíázátáá ssál egy szemeá ly – á szávázáá s tisztásáá gá eá rdekeá ben – máximum keá t
szemeá lyt keá pviselhet. A megbíázott szemeá ly rendelkezik á megbíázoá minden jogáá vál.
16. Az EHB Kgy hátáá rozhát áz EHB SzMSz moá dosíátáá sáá roá l. A moá dosíátáá st csák á Máfihe Kgy
hátáá rozátáá vál váá lik jogeroű sseá .
17. Doü nteá seit egyszeruű toü bbseá ggel hozzá, kiveá ve áz SzMSz moá dosíátáá sáá t, mely
elfogádáá sáá hoz á szávázátok keá thármádá szuü kseá ges. Szávázátegyenloű seá g eseteá n á
levezetoű elnoü k doü nt.
18. A szávázáá s álápvetoű en nyíált, kiveá ve szemeá lyi keá rdeá sek, illetve szávázáti joggál
rendelkezoű EHB tág keá reá seá re titkos szávázáá s szuü kseá ges.
19. Az EHB Koü zgyuű leá s ákkor hátáá rozátkeá pes, há áz EHB tágjáinák legáláá bb 50%-á jelen
ván. A hátáá rozátkeá ptelen EHB Koü zgyuű leá s utáá n oü sszehíávott rendkíávuü li EHB Koü zgyuű leá s
á jelenlevoű k száá máá toá l fuü ggetlenuü l, hátáá rozátkeá pes.
20. Az ELTE TTK HÖÖ K Fiziká szákteruü leti koordináá torá áá llándoá meghíávott eá s
tánáá cskozáá si joggál rendelkezik áz EHB Koü zgyuű leá sen eá s áz EHB Elnoü kseá gi uü leá sen is.
21. Felszoá láláá srá joggál csák tánáá cskozáá si joggál, illetve szávázáti joggál rendelkezoű
szemeá lyek rendelkeznek.
22. A nápirendi pontok elfogádáá sá utáá n áz EHB Koü zgyuű leá s minden szávázáti joggál
rendelkezoű tágjá indíátváá nyozhátjá tánáá cskozáá si joggál nem rendelkezoű szemeá lyek
tánáá cskozáá si joggál toü rteá noű felruháá záá sáá t, ámiroű l titkos szávázáá ssál doü nt áz EHB Kgy.
23. Há 1 hoá nápon keresztuü l áz EHB elnoü k, eá s á titkáá r is ákádáá lyoztátvá ván, báá rmely EHB
tág keá rheti á Máfihe vezetoű seá geá t, áz EHB Kgy oü sszehíáváá sáá t.

II.

Az EHB Elnökségi ülés:
1. Az EHB vezetoű i szerve áz EHB Elnoü kseá g.
2. Az EHB Elnoü kseá g tisztviseloű i:
á. Elnoü k,

b. Titkáá r,
c. Prográmfeleloű s,
d. PR-feleloű s,
e. FÖÓ KA-koordináá tor,
f.

AÓ ltáláá nos elnoü kseá gi tág(ok),

ámelyeket áz EHB Kgy váá lászt.
3. Az EHB Elnoü kseá gi uü leá st legáláá bb 3 hetente oü ssze kell híávni.
4. EHB elnoü kseá g tisztseá gviseloű inek megbíázátáá si ideje egy eá vre szoá l, áz egy eá v lejáá rtá
utáá n áz EHB elnoü k koü teles -2 heá ten beluü l- oü sszehíávni áz EHB Kgy-t, ámely koü telezoű
jelleggel hátáá roz áz uá j EHB elnoü kseá g tisztseá gviseloű inek szemeá lyeiroű l.
5. Az EHB Elnoü kseá gben áz elnoü k, titkáá r eá s prográmfeleloű s posztoknák mindig
betoü ltoü ttnek kell lenniuü k.
6. Doü nteá seit nyíált szávázáá ssál, egyszeruű toü bbseá ggel hozzá, szávázáti egyenloű seá g eseteá n
áz elnoü k szává doü nt.
7. Koü telezheti áz EHB elnoü koü t EHB Kgy háá rom heá ten beluü li oü sszehíáváá sáá rá.
8. Az EHB Elnoü kseá gi uü leá s, á mindenkori tágjáinák legáláá bb 50%-os jelenleá te eseteá n
hátáá rozátkeá pes. Abbán áz esetben, há áz uü leá s keá t hoá nápon áá t hátáá rozátkeá ptelen,
oü ssze kell híávni áz EHB Kgy-t.
9. Az EHB Elnoü kseá gi uü leá sroű l jegyzoű koü nyv keá szuü l, ámieá rt á mindenkori titkáá r feleloű s.
á. Az uü leá sekroű l keá szuü lt jegyzoű koü nyvet 3 heá ten beluü l fel kell toü lteni áz EHB
hivátálos weboldáláá rá.
b. Illetve ázokát oü t eá vre visszámenoű leg áz elnoü kseá g koü teles megoű rizni pápíár
formáá tumbán, á Máfihe mindenkori irodáá jáá bán.
10. Az EHB elnoü knek jogá ván száá mon keá rni báá rmely elnoü kseá gi tágot áz EHB Elnoü kseá gi
uü leá sen, munkáá jáá roá l beszáá moloá rá koü telezheti.
11. Az EHB Elnoü kseá gi uü leá sen báá rmely tág indíátváá nyozhátjá máximáá lisán egy elnoü kseá gi
tág leváá ltáá sáá t (ákáá r áz elnoü keá t is).
12. Az elnoü kseá gi tág leváá ltáá sáá roá l Az EHB Elnoü kseá g doü nt, ámit titkos szávázáá ssál doü ntenek
el. Leváá ltáá shoz keá thármádos szávázáti áráá ny szuü kseá ges.
13. A leváá ltott tág helyeá re uá j tágot jeloü lendoű , EHB Kgy híávhátoá oü ssze, ámit áz elnoü k rendel
el.
III. A tisztség viselők feladatai
Az elnök:



Keá pviseli áz EHB-t á Máfihe Vezetoű seá gi uü leá sein eá s á kuü lsoű foá rumokon.



Elkeá szíáti áz EHB eá ves muű koü deá seá roű l szoá loá beszáá moloá t, eá s ázt á Koü zgyuű leá s eleá terjeszti.



ÖÖ sszehíávjá eá s vezeti áz EHB Elnoü kseá gi uü leá seket, illetve áz EHB Kgy-t.



Iráá nyíátjá áz EHB muű koü deá seá t, eá s egy szemeá lyben feleloű s eá rte.



Egy szemeá lyben feleloű s áz EHB peá nzuü gyeieá rt, melyroű l beszáá moláá si koü telezettseá ggel
tártozik áz EHB elnoü kseá ge feleá .



Kápcsolátot tárt fenn áz ELTE TTK HÖÖ K-kel.



Feleloű s áz EHB páá lyáá zátáieá rt, eá s megbíázáá st ádhát áz EHB neveá ben váloá páá lyáá zát
elkeá szíáteá seá re.



Beszáá moláá si koü telezettseá ggel tártozik, á Máfihe eá s áz EHB Kgy uü leá sein.

A titkár:


Az elnoü k ákádáá lyoztátáá sá eseteá n keá pviseleti joggál rendelkezik, eá s vezeti áz EHB
Elnoü kseá gi uü leá seket.



Elkeá szíáti áz Elnoü kseá gi uü leá sekroű l, illetve áz EHB Kgy-roű l szoá loá jegyzoű koü nyvet.



Elveá gzi áz EHB hivátálos dokumentumáinák iktátáá sáá t.



Feleloű s áz EHB tágok nyilváá ntártáá sáá eá rt.



Beszáá moláá si koü telezettseá ggel tártozik, á Máfihe eá s áz EHB Kgy uü leá sein.

A programfelelős:


Feleloű s áz EHB prográmjáinák megszervezeá seá eárt, eá s ázok meghirdeteá seá eárt,
melyekroű l beszáá mol áz EHB Elnoü kseá g eá s áz EHB Kgy uü leá sein.



Kárbán tártjá, fejleszti eá s rendszeresen frissíáti áz EHB honlápjáá t.



Segíáti á toü bbi elnoü kseá gi tágot informátikái uü gyekben.



Beszáá moláá si koü telezettseá ggel tártozik, á Máfihe eá s áz EHB Kgy uü leá sein.

A PR-felelős:


Segíáti á prográmfeleloű st á prográmok hirdeteá seá ben, neá pszeruű síáteá seá ben eá s á plákáá tok
elkeá szíáteá seá ben.



Elveá gzi á poá loá k, válámint áz ájáá ndeá ktáá rgyák beszerzeá seá t, á keá sz poá loá kát eá s
ájáá ndeá ktáá rgyákát eljuttátjá áz irodáá bá, eá s ott gondoskodik ázok rendjeá roű l áz
irodáá bán.



Koü veti á poá loá k eá s áz ájáá ndeá ktáá rgyák száá máá nák álákuláá sáá t eá s árroá l beszáá mol áz EHB
Elnoü kseá gi eá s EHB Kgy uü leá sein.



A poá loá k eá s áz ájáá ndeá ktáá rgyák beszerzeá seá ben á poá loá feleloű s szábád kezet káp, áz erre
száá nt oü sszeg keretein beluü l.



Beszáá moláá si koü telezettseá ggel tártozik, á Máfihe eá s áz EHB Kgy uü leá sein.

A FÓKA-Koordinátor:


Muű koü dteti áz EHB rendszeres korrepetáá loá prográmjáá t, á Fiziká Öktátáá s áz Alápoktoá lt, hivátálos roü vidíáteá se: FÖÓ KA



Az egyes prográmokhoz termet biztosíát.



Kápcsolátot tárt á korrepetáá loá k eá s á Kár hállgátoá i koü zoü tt.



Elveá gzi á foglálkozáá sok minőségellenőrözését, erroű l beszáá mol áz EHB
Elnoü kseá guü leá sein.



Feládátá áz egyes keá pzeá sek rekláá mozáá sá.



Beszáá moláá si koü telezettseá ggel tártozik, á Máfihe eá s áz EHB Kgy uü leá sein.

Az általános elnökségi tagok:


Máximum háá rom elnoü kseá gi tág lehet egyszerre.



Foű feládátuk áz Elnoü kseá g munkáá jáá nák segíáteá se, kuü loü nboü zoű szervezeá si feládátok
elláá táá sá.



Beszáá moláá si koü telezettseá ggel tártoznák, á Máfihe eá s áz EHB Kgy uü leá sein.

Általános rendelkezések:


Aláá íáráá si joggál áz elnoü k rendelkezik, ákádáá lyoztátáá sá eseteá n á titkáá r, de árroá l koü teles
beszáá molni áz elnoü knek á legkoü zelebbi EHB Elnoü kseá gi uü leá sen.



Az EHB fejleá ces pápíárjáá nák hásznáá látáá rá csák áz EHB Elnoü kseá geá nek tágjái, illetve á
Máfihe vezetoű seá g jogosult.



Az EHB honlápjáá nák megváá ltoztátáá sáá rá jogosult áz elnoü k, titkáá r eá s á PR-feleloű s.



EHB feládátá á tágosodáá s koordináá láá sá á Helyi Bizottsáá gbán.



Az EHB elnoü kseá geá nek feládátá ELTE TTK HÖÖ K Fiziká Szákteruü leti Csoportjáá vál váloá
egyuü ttmuű koü deá s.



Amennyiben áz EHB Ellenoű rzoű Bizottsáá g báá rmilyen szábáá lytálánsáá got eá szlel áz
Elnoü kseá g munkáá jáá t illetoű en, á Máfihe elnoü kkel egyeteá rteá sben, keá rveá nyezheti áz egyes
elnoü kseá gi tágok leváá ltáá sáá t, vágy ádott esetben uá j Tisztuá jíátoá Koü zgyuű leá s oü sszehíáváá sáá t.
Ezen esetben áz ádott elnoü kseá gi tág leváá ltáá sáá roá l á kuü loü n erre á ceá lrá - á keá rveá ny
leádáá sáá t koü vetoű keá t heá ten beluü l oü sszehíávott – EHB Kgy egyszeruű toü bbseá ggel doü nt.
Helyeá re, há csák áz SzMSz máá shogy nem rendelkezik, nem koü telezoű uá j szemeá lyt
váá lásztáni.



Az EHB kásszáá jáá nák egyik kulcsá áz elnoü kneá l ván, á máá sik pedig á lepecseá telt, áláá íárt
boríáteá kbán á Máfihe kásszáá jáá bán. Az EHB kásszá kezeleá seá t eá rintoű szábáá lyokroá l á
mindenkori EHB elnoü k rendelkezik, á beiktátáá sáá t koü vetoű elsoű Elnoü kseá gi uü leá sen; á
szábáá lyokát koü teles á mindenkori titkáá r jegyzoű koü nyvbe fogláltátni.



Az EHB elnoü koü t káá rteá ríáteá si feleloű sseá g terheli áz EHB kásszá tártálmáá eá rt.



Minden tisztseá gre ugyánázon szemeá ly legfeljebb egyszer váá lászthátoá uá jrá.



Azon elnoü kseá gi tág, ákinek á beszáá moloá jáá t nem fogádtáá k el áz eá ves Tisztuá jíátoá
Koü zgyuű leá sen. Nem váá llálhát semmilyen pozíácioá t á koü vetkezoű ciklusbán áz EHB
Elnoü kseá gben.



Az EHB SzMSz-eá ben nem táá rgyált probleá má eseteá n á Máfihe Alápszábáá lyá eá s SzMSz-e
á meá rvádoá .

Somogyfoki Réka
EHB Elnök

