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Napirend módosítása
Jeges Viktor Péter (ellenőrző bizottság elnöke) kezdeményezte a napirend módosítását, az IAPS
AGM delegáltak tárgyalásának napirendi pontok közzé vételét.
A jelenlévő tagok egyhangú támogatásával az IAPS AGM delegáltak tárgyalása a napi rendi
pontok közé felvételre került, 3. napirendi pontként kerül tárgyalásra.

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
6 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2020/25.
Az Elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási
kérelmet elfogadott.

2. IAPS delegáltak tárgyalása
A napirendi pontban tárgyalásra került az IAPS AGM (Annual General Meeting) delegáltak
személye, illetve megtörtént a delegáltak személyéről szóló szavazás.
Jeges Viktor Péter (ellenőrző bizottság elnöke) jelölte Dobos Csengét (elnök) IAPS AGM delegáltnak. Dobos Csenge (elnök) elfogadta a jelölést.
Dobos Csenge (elnök) jelölte Somogyfoki Rékát (külkapcsolati felelős) IAPS AGM delegáltnak.
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) elfogadta a jelölést.
Az ülésen más nem élt a jelölés lehetőségével.
Határozat 2020/26.
Az Elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett Dobos Csengét az
International Association of Physics Students Annual General Meeting-re a Magyar Fizikushallgatók Egyesületének képviselőjeként delegálta.
Határozat 2020/27.
Az Elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett Somogyfoki Rékát az International Association of Physics Students Annual General Meeting-re a
Magyar Fizikushallgatók Egyesületének képviselőjeként delegálta.
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3. Pénzügyi helyzet
Jeges Viktor Péter (ellenőrző bizottság elnöke) tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az egyesület
könyvelője a 2019-es évi könyvelésért kifizetésre került, ez az egyesületnek 170 000 forintba
került.
Dobos Csenge (elnök) tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az egyesület jól áll anyagilag. Ismertette,
hogy a Balaton Summer School megszervezéséhez még szükség lesz támogatók keresésére. Illetve
további nagyobb eseményekre is szükséges lesz támogatok keresése.

4. Országos programok
• TISK ’20 Online
A jelenlevők szerint legfontosabb kérdés, hogy milyen platformon lehet lebonyolítani online a TISK-et. Fontos feltétel, hogy ne kelljen külön regisztrálni, mivel az az előadókat
és az érdeklődőket is elriasztja. Több platform is szóba került, később lesz eldöntve, hol
kerül megrendezésre.
Ki kell azt is találni, hogy mi legyen az esti programokkal, mivel valószínűleg egy online
eseménynél személyes esti programra nem lenne túl nagy kereslet.
Az esemény fizetős szokott lenni, de az egyhangú vélemény az, hogy online esemény ne
legyen fizetős. Így valószínűleg kevesebben fognak tagosodni is, de a tagosítást a helyi
bizotságoknak kell megoldani. Dobos Csenge (elnök) noszogatja majd a helyi bizottságok
elnökeit, hogy találjanak a tagosításra módokat.
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) javaslatára lesz e-mail a tagoknak minden évben
a tagság lejártáról.
A Szakállas Nikolett (szakmai programfelelős) elkezdte megkeresni az előadókat, vannak
pozitív visszajelzések. Nagyjából egy hónapra lesz szükség összeszedni elég előadót a
TISK-hez.
Illetve időben kell jelezni a rendszergazda felé, hogy készítse el a jelentkezési felületet.
A posztert novemberben kell elkészíteni, a téma a Komplex Rendszerek lesznek. Ez azért
jó, mert sok minden belefér, biztosan lesz elég előadó és változatosabb lehet.
• Balaton Summer School
Dobos Csenge (elnök) ismertette, hogy miért lenne fontos BSS-t szervezni, és elmondja,
hogyha meg akarjuk szervezni akkor annak neki kell állni. A szervezésben nagyobb szerepet fog vállalni Dobos Csenge (elnök), Vigh Benjamin (programfelelős) és Somogyfoki
Réka (külkapcsolati felelős). Illetve az adminisztratív részekben tud segíten Jeges Viktor
Péter (ellenőrző bizottság elnök), Sarus Balázs (titkár), Körtefái Dóra (gazdasági felelős).
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) beszélt külföldi előadókkal, ők amennyiben a pandémia alábbhagy júliusban, szívesen jönnének.
Jeges Viktor Péter (ellenőrző bizottság elnöke) ismertette, hogy vannak olyan támogatások, amiket majdnem biztosan megkapunk, azonban ennek ellenére sokat kell lobbyzni
ahhoz, hogy megfelelő alappal lehessen nekikezdeni a szervezésnek.
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• Csereprogram
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) ismertette, hogy az idei évben a járvány okozta
korlátozások miatt csereprogramokra sajnos nem kerül sor, pedig több nemzet is nyitott
lenne a programra.
• NYIFF
Jeges Viktor Péter (ellenőrző bizottság elnöke) ismertette, hogy Dávid Gyula tervezi május 1.-én megtartani a NYIFF-et. Pályazatot lehetne rá leadni, Adrián hajlandó a feladatokat összeszedni. Azonban beszélni kell a táborral ahhoz, hogy legyen rá esély, hogy ott
lehessen a programot megszervezni.
• PLANCKS
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) ismertette, hogy jött e-mail, a jövő évi PLANCKS
online lesz a portugáliai helyszín helyett. Az idei elmaradt londoni PLANCKS-ről azóta
sem érkezett információ.

5. Médiamegjelenések
• Médiakoordinátor:
Kovács Zoltán (médiakoordinátor) ismertette az eddigi médiamegjelenéseket a közösségi
média platformokon, aminek legfőbb pontja, hogy az egyesület elnökségének idei tagjainak
névsora kikerült a Facebook oldalra.
• Honlapfelelős:
Csillag Barnabás Gellért (honlapfelelős) ismertette, hogy sikeresen átvette a honlap kezeléséhez szükséges dolgokat a korábbi honlapfelelőstől. Fog kirakni posztot az új elnökségről,
illetve köszönet nyilvánítást a leköszönő elnökségi tagok részére.
A bemutatkozásokhoz meg kell szervezni a fotózást annak, akinek kell új lép, illetve mindenkinek el kell küldenie az új, vagy csak frissített bemutakozását a honlapfelelősnek.
• Programok:
A TISK-et és a további programokat jó lenne minél jobban promotálni, hogy legyen rájuk
kellő érdeklődés, főleg arra való tekintettel, hogy ezeknek a programoknak egy része sajnos
csak online kerülhet lebonyolításra.

6. Informatikai fejlesztések, honlap
Ismételten felmerült a https kérdése.
Lukovics Márk (rendszergazda) megkereste az IIG-t azonban, egyenlőre nem mutattak hajlandoságot a válaszadásra.
Jeges Viktor Péter (ellenőrző bizottság elnöke) megjegyzése, hogy valószínűleg nem fog egyszerűen menni a dolog, mivel nem ELTE szerverről futnak a MAFIHE dolgai.
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7. Egyebek
Dobos Csenge (elnök) elmondta, hogy az irodában rendrakás történt, és kérte a tagokat, hogy
ezt a rendet minél tovább próbáljuk meg fent tartani az irodában.
Dobos Csenge 20:12-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2020. október 19.

Dobos Csenge
Elnök

Sarus Balázs
Titkár
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