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Melléklet:
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• Meleg András beszámolója
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Somogyfoki Réka megnyitja az ülést 2018. október 2. 19:15-kor.
Somogyfoki Réka jegyzőkönyvvezetőnek jelöli Furuglyás Kristófot, aki elfogadja, ellenvetés

nincs.
Somogyfoki Réka szavazatszámláló tagnak jelöli Hegedüs Dávidot, Szigeti Balázst és Bódai

Viktóriát, akik elfogadják, ellenvetés nincs.
Megszavazzuk a tanácskozási jogot egyöntetűen a jelenlévő nem-Mafihe tagoknak.

1. Tisztségviselők beszámolói

Somogyfoki Réka (elnök): Vállalt kötelezettségeit tejeśıtette, kivéve elnökségi ülések három
hetente történő összeh́ıvása. Az elnökség seǵıtségével a programok is rendben voltak. A Ma-
fihe Vezetőségi ülésein rendszeresen ott volt, az ELTE TTK HÖK Szakterületi Csoportjával is
tartotta a kapcsolatot, sok közös programot szerveztek.

Meleg András (programfelelős): Írásban mellékelve, 8 oldal. Tartalma: 4 pont. Az év, ő
élménye, miért volt rossz, de miért optimista.

Hegedüs D.: a Wikipédiára nem kéne támaszkodni, inkábbb meg kell újulni. Szigeti B.: Vi-
segrádi túra és deriváló verseny jó volt, örült volna, ha nagy Mafihés programok közé fel tudták
volna venni, de a megvalóśıtás más, nem elég az ötlet. Belső vitákat emberséges hangnemben.
Pesztránszki M.: Csütörtökön lesz a német csereprogram Aachenben, tavaly nyáron volt nyári
iskola. Van téli iskola, nemzetközi. Szerinte pozit́ıvan álltak András gondolataihoz.

Farkas Lili (titkár): Szerinte a titkári tevékenységét elvégezte, jk-ket, iroda rendbentartását
elvégezte. Volt a regisztrációs napon is.

Pesztránszki Márton (PR-felelős): Úgy vállalta, hogy közösségi tag akar lenni, kulcsfelvételi
jog miatt is. Teljeśıtette, pólófelelős, PR- és honlapfelelős lett. Régi pólókat nem sikerült fel-
használni/kidobni, de voltak ötletek. PR-ról: változatos próbált lenni (Réka: az is volt, Szigeti:
még van hova fejlődni - Pesztr. válasza: csak a személyes, internetes rész kimaxolva, András: a
honlapot sokan nézték TDK-időszak alatt, Hegedüs: A honlap amúgy kötelező.). Szerinte külön
honlapfelelős kellene. Szerinte nem végezte el teljes mértékben a honlapfelelősi munkáját, mert
habár feltöltötte a jk-kat, de a honlapot nem frisśıtette a gyakran. (Tuhári: visszamenőlegesen
az arch́ıvumba fel kellene tölteni az elnökségi bemutatkozásokat). Általánosságban: nem bom-
lasztotta a társaságot, éṕıtette a közösséget, élvezte az elmúlt két évet.

Máthé Marcell Tibor (FÓKA-koordinátor) [Réka beszélt a tevékenységéről]: Több, mint 20
FÓKA volt az elmúlt évben, kötelezettségeinek eleget tett. Minden fókáról készült jk., minden
vezetve volt. Tuhári: Szakmai öszötnd́ıjat lehetne ı́télni a fóka-oktatóknak. Vannak jogi oldalai
is, egyelőre nincs kurzuskód, ami szükséges lenne.

Dobos Csenge (általános elnökségi tag): Sok mindent nem tud mondani, rá b́ızott fel-
adatokat álĺıtása szerint elvégezte. Szigeti: Magasra tette a lécet, nagyon ügyesnek vélte.
Egyedüliként. Jól érezete-e magát? Csenge: igen, indul programfelelősért. Sokszor azt érezte,
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kihasználatlan. Köszöni szépen. András: Azzal, hogy ott volt, minden eseményen, magasra
tette a lécet.

Titkos szavazás arról, hogy mindenkinek a beszámolóját elfogadja-e (igen, nem [névvel],
tartózkodik). 13-an szavaztak. Eredménye: Pesztránszki Mártonra 11 igen, 2 tartózkodást,
másoknak 12 igen, 1 tart.

Titkos szavazás F. Lili beszámolójának elfogadásáról. 16-an szavaznak. Eredménye: 15
igen, 1 tartózkodás.

2. SZMSZ módośıtások

Szigeti jav́ıtott 3 helyeśırási hibát. Tartalmi módośıtásokhoz hozzáfűznivalója akárkinek? Richárd
átnézte, beléırta problémáit. Nýılt szavazással egyhangúlag (16 fő) elfogadtuk a módośıtást.

3. Tisztúj́ıtás

Bódai Viktória elnöknek jelöli Somogyfoki Rékát, aki elfogadja a jelölést. Pesztránszki Márton
szintén elnöknek jelöli Kovács Zoltánt.

Zoltán beszéde (Réka nem hallja): Ha elnök lesz, akkor jó lesz. Számára a mafihe a családot
jelenti (Richárd kérdésére). P. Márton: Hány felvett kredite van? V: 35. P. Márton : Belefér-e?
V: Nincs élete, igen.

Réka beszéde (Zoli nem hallja): Mostmár izgul. Szeretne újra elnök lenni, mert van tapasz-
talata, mostmár emiatt jobban fogja tudni a munkáját. A programokat legalább olyan jól le
tudná koordinálni idén is. Látja a hibáit, jav́ıtana rajta. Elnökséget kordában tartaná jobban,
de jó csapat volt, idén is hasonlót akar. Mert ez szükséges a jó programokhoz. Richárd: Mi a
mafihe? Réka: Mafihe def. D. Csenge: Van-e konkrét elképzelés? Réka: Google Drive Mappa,
közösnek(elnökség), pl. pólókhoz. Jobban struktúrált szervezés kell. Esetleg minden programra
külön András: Több adminisztrációval jár. Most sem jó az adminisztráció, vajon meglesz-e a
motiváció ehhez? Réka: Igen, szeretné elérni. Új elnökség lesz, új tagok. Szigeti B.: Hogyan
fejlesztené a mafihe rendjét? Réka: Egyelőre még nem tisztázta magában. De bögrét lehetne
gyakrabban mosogatni. Márton: Mi az, hogy el voltak engedve? Réka: Pl. kasszára nem volt
szisztéma, nincs jól rendben tartva, sok munka jár a költségvetés vezetésével.

16-an szavaznak, titkos szavazással. Eredménye: 12 szavazat S. Rékának, 1 szavazat Zoli-
nak, 2 tartózkodik, 1 érvénytelen. Somogyfoki Réka lesz ezentúl is az elnök, egy éven át.

Somogyfoki Réka titkárnak jelöli Furuglyás Kristófot, aki elfogadja a jelölést.
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Furuglyás Kristóf beszéde: sok irodában való tartózkodás után most tenne a közösségért,
és eddig is akt́ıv tagja volt a közösségnek (kanapé adományozása). Utódképzésen részt vett.
Titkos szavazással 17-en szavaztak, eredménye: 17 igen. Ezentúl Furuglyás Kristóf a titkár.

Szigeti Balázs programfelelősnek jelöli Dobos Csengét.

Dobos Csenge beszéde: Programfelelős szeretne lenni, mert általános elnökségi tagnál többet
szeretne. V. Benjámin: Belefér a tanulmányidba? Csenge: Igen Richárd: Milyen új programok
kellenének, miket dobnál el? Csenge: Ami eddig volt, az jó, jó munkát végzett az András. De
sokkal több programot már nem lehet, túl sűrű lenne. Inkább többféle program kell. Szélesebb
körben kéne elérni az embereket, minden harmadik héten nem szakmai jellegű beszélgetés
például... P. Márton: Nyárra programot tervezel? Csenge: Visegrádi jó volt, de nem feltétlen
ott. Többnaposra nincs szükség. Július lenne az optimális programokra. Richárd: Milyen
komm. hálózattal rendelkezel, hogy a deriválóversenyre többen jöjjenek? Csenge: Egyelőre
nincs hálózat, de tesz majd érte. J. Viktor: Tudja-e milyen a mostani MFHB? Tudod-e
őket seǵıteni az elindulásban, működésben? Csenge: Valszeg kompetensek, seǵıteni fog nekik.
Készen áll arra, hogy összekoordinálja a műegyetemi hallgatókat a mostani ELTE-s progra-
mokkal. Továbbá szerinte a képes lesz az együttműködésre. Réka: Hagyná-e hogy személyes
kapcsolatok miatt befolyásolja a munkát? Csenge: Nem, el tudja külöńıteni a magánéletet a
munkától. F. Lili: Min szeretne változtatni? Csenge: Előbb elkezdeni, de ő erre hajlandó is.
Szeretne jobban az általános elnökségi tagokra támaszkodni, András sokat tett, de ő ott volt
seǵıtségnek. Nem csak egy általános elnökségi tag lesz. Szigeti: Szeretne-e az EHB 2021-ben
PLANCKS-ot szervezni? Csenge: Nem csak az ő hatásköre, de reális cél, ha nem neki kell
egyedül megcsinálni. F. Lili: Ez nagyobb lenne. Maradna-e több évre is a tisztségben? Csenge:
Abszolúte. Szereti a Mafihét. Mindenképp vállalna tisztséget. Titkos szavazással 17-en szavaz-
nak, eredménye: 16 igen, 1 tartózkodik

Pesztránszki Márton PR-felelősnek jelöli Kovács Zoltánt, elvállalja.

Zoltán beszéde: Szeretne akt́ıvabb lenni. Szerinte ismer embereket, ezért lenne jó PR-
felelősnek, sokan ismerik. Réka: Indul a HÖK-ben is, lesz-e ideje erre? Zoltán: Igen. Lesz,
mert alkalomadtán jönnek a feladatok. És álĺıtása szerint eleve sincs élete. Így, hogy a hon-
lapfelelős külön lesz, könnyű lesz. D. Csenge: Tudja-e hogy mi lesz a feladata? Zoltán: Ha
megválasztják, elolvassa az SZMSZ-ben. Szigeti szerint ne legyen a pólórendelés a Mafihéhez
kötve.

Titkos szavazással 17-en szavaztak, eredménye: 15 igen, 2 nem. Ezentúl Kovács Zoltán a
PR-felelős.

P. Marci Jakobi Ádámot jelöli honlapfelelősnek. Elvállalja.

Ádám: Régóta jár rendszeresen az irodába. Infofizes, hasznára válna. Sźıvesen csinálná.
Richárd: SoloLearnben ki tudná-e tanulni a szükséges dolgokat? Ádám: Igen, de a héten, nem
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holnaputánra. (HTML, CSS) Szigeti B.: Ideje új kinézetet csinálni a honlapnak, seǵıtene-e
nekik (nagy Mafihés lesz)? Ádám: Igen, örülne a csapatnak. F. Lili: Szerinte maximalista,
mennyire tudná ezt átemelni a munkába? Richárd: Kénytelen lesz határidőre dolgozni.

Titkos szavazással 17-en szavaztak, eredménye: 17 igen. Ezentúl Jakobi Ádám a honlapfe-
lelős.

Somogyfoki Réka, Szigeti Balázs és Furuglyás Kristóf jelölik Tuhári Richárdot FÓKA-
koordinátornak.

Richárd: 4. mafihés poźıciója, idén már az ötödik fókáját tervezi. Szeretne más szakoknak
is fókát tartani (újra). Eddigi fókiról pozit́ıv visszajelzés. Termeket nehéz találni. Szeretne
nagy részt vállani a deriválóversenyben, szeretné az integrálóversenyt is.

17-en szavaztak titkosan, eredménye: 16 igen, 1 tartózkodik.

Komjáti Csenge jelöli Takács Roxánát általános elnökségi tagnak, Takács Roxána jelöli
Komjáti Csengét általános elnökségi tagnak, Pesztránszki Márton jelöli általános elnökségi tag-
nak Papp Jánost, Lőrincz Pétert, Mig Andrást. Minden jelöltnek 2.5 perce van bemutatozni,
beszédre.

T. Roxána: Tetszik neki a mafihe. Jobban részese szeretne lenni. Seǵıtőkész. Zoltán: Mit
csinál egy ált. el. tag? R.: Amire megkérik. Benjamin: Miért lenne ő a megfelelő? R.: Minden
programon ott volt, seǵıtett is. P. Marci: tanulmányokkal? R.: Minden megy, bár nem volt
még sok feladat. Szigeti: Mi a mafihe neked? R.: Def. Réka: Itt volt a két héttel ezelőtti
elnökségin is. Szigeti: Hol vannak HB-k? R.: *Tudja*. Szigeti: Mi az az IAPS? R.: * mostmár
tudja*

Komjáti Csenge: Őszinte. D. Csenge miatt jelentkezett. Közösségszervező.

Nem ér rá szombaton. Réka: mit csinálnál jobban, mint mások? Cs: Ősźınte ember, nem
tudja. Csengével jobban össze tudna dolgzni. Zoltán: HA mégsem, akt́ıv maradna? Cs: Igen,
egyértelmű. Benjamin: Héétvégét beáldozna egy programért? Cs.: Igen

András: Jelentkezett, mert jó hely a Mafihe. Gimiben is akt́ıv volt szociálisan, folytatni
akarja. Mafihében látja erre a lehetőséget.

Réka: Tudsz csapatban dolgozni? A.: Igen, sokat fejlődött utóbbi időben. D. Csenge: Hogy
veszed a parancsokat? A.: Valakinek mindent meg kell csinálni. Ő megtenné. Szigeti: Sza-
kirány? A.: Kutató akar lenni. Ráér szombaton egész nap. Szigeti: miben érzi magát jobbnak?
A.: Nem simeri őket annyira, magáról tud nyilatkozni Viktor: Elkezdenél HÖK-özni? A.: Le-
het lenne mentor akár, de a Mafihében sok van, ezért jött ide, kettőt össze tudná egyeztetni.
Benjamin: távlatok a Mafihében? A.: Az áltelnökségi tag egy felkészülés, utána kiderül, de
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tovább szeretne lépni.

János: Kutdiákban benne van.

Viktor: mit csinál egy áltelnökségi? J.: Seǵıt Benjámin: Bele fog férni? J.: Igen Nem
annyira ér rá szombaton Réka: Mennyire vagy csapatjátékos? J.: Kifejezetten, bárkivel tud
dolgozni. Viktor: Tapasztalat? J.: Kutdiák. Közösségszervezés, konferenciaszervezés. P.
Marci: Egyetemen túli hobbi? J.: Csak barátok, néha bűvészkedik. Viktor: Akt́ıv lenne-e ha
mégsem ő? J.: Persze Benjamin: Miben más, mint a többiek? J.: Nem tud semmi konkrétat.

Péter: Tanáris. Elég akt́ıv volt az utóbbi években, volt fizikus mentor, tanáris mentor.
Azóta is akt́ıv akar maradni. Egy évvel ezelőtt még nem ismerte a mafihét, de szeretne tag
lenni, eredménytől függetlenül. Jó közös pont lenne a tanárisokkal. Fókát tudna bőv́ıteni.
Van kisebb-nagyobb rutinja szervezésekben. Szigeti B.: Mennyire érzed validnak, hogy tanáris
belépjen? Réka: Közös pont, de van rájuk hatása? P: Igen, ismeri őket nagyon, ő volt a leg-
akt́ıvabb, az idei mentorokat is ismeri. Amostani gólyákat is be tudná vonni. P. Marci: HÖK?
P.: Egyelőre tisztségviselő, de semmi többet nem akar D. Csenge: Miért csak áltelnökségi
tag? P.: részben mert nincs rutinja a komolyabb feladatokhoz. Nem érzi magát kompetensnek
egyelőre, de későbbiekben sźıvesen vállalna nehezebb tisztséget Ő már kent kenyeret Fizikus
Focira, és rá is ér. D. Csenge: Szeretne hagyatkozni ált tagokra. Hogy viselné a parancsokat?
P.: Ha ez a feladatkör, egyértelműen. P. Marci: Milyen programokon vettél részt? P.: Fizikus
Foci, SKÜ. P. Marci: Csúszol-e? P.: igen, 32 felvett kredit. Benjamin: Ha mégsem, akkor
akt́ıv maradnál? P.: Persze.

Titkos szavazással, nagy nehezen. 17-en. Eredménye: Takács Roxána (12), Mig András
(13) és Lőrincz Péter (11 szavazattal) általános elnökségi tag ezentúl.

Somogyfoki Réka 22:37-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2018 október 2. 22:37.

Somogyfoki Réka Furuglyás Kristóf
EHB Elnök Jegyzőkönyvvezető
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