
Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Elnökségi Ülés

Időpont: 2020. november 10. 17:02
Helyszín: Online (Zoom)

Melléklet: Jelenléti ív

Szavazati joggal jelenlevők száma: 5 fő.

Napirendi pontok:

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása

2. Egyebek
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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
14 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.

Határozat 2020/28.

Az Elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási
kérelmet elfogadott.

2. Egyebek
• Az egyesület helyzete:

Dobos Csenge (elnök) ismertette, hogy a COVID-19 világjárvány miatt az egyesület mü-
kődése, elnökségi-, vezetőségi-, stb. ülések tartása is problémássá vált személyes jelenlétet
igénylő formában, emiatt jelen ülés is online kerül megtartásra. Ennek és karanténba ke-
rülése következtében, szorgalmazza a rendkívüli jogrend alatt az ülések online történő
megtartását, amit a rendkívüli jogrend lehetővé tesz.

• BME Wigner Szakkollégium:
Dobos Csenge (elnök) ismertette, hogy az MFHB új tagja Kondákor Márk a Wigner
szakkollégium tisztségviselője jelen volt az őszi közgyűlésen. Szeretné segíteni a MAFIHE
munkáját valamilyen formában, de mivel sok feladat van a Wigner Szakkollégiumban és
az leköti, így nem akar nagyon sokat vele foglalkozni. Azonban szívesen segítene tagosí-
tani a BME fizikusait, ami nekünk nagyon jó lenne. Utána kell nézni, hogyan lehetne ezt
megoldani.

• TISK Online:
A Téli Iskola szervezése a tervek szerint halad, eddig 5 előadó vállalkozott a részvételre.
Illetve folyamatban van a levelezés több lehetséges előadóval.

• PLANCKS 2020:
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) tájokoztatta a jelenlevőket, hogy az idei londo-
ni PLANCKS-ot eltolták tavasszal, azonban most jött e-mail, decemberben kerül majd
megrendezésre online. A kijutó magyar csapatok közül az egyik lemondta, a másiktól
egyelőre nem érkezett válasz. Mivel új csapatot nem lehet küldeni, így ennek követketé-
ben lehetséges, hogy az idei PLANCKS-en nem lesz magyar csapat.
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• PLANCKS 2021:
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) tájokoztatta a jelenlevőket, hogy a jövő évi PLANCKS
a portói helyszín helyett, egy 36 órás online verseny lesz. Lehet preleminaryt tartani, a
jelenlevők megegyezése alapján a MAFIHE elkezdi szervezni a magyar preliminaryt.

• IAPS EGM:
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) tájékoztatta a jelenlevőket, hogy IAPS EGM
(Extraordinary General Meeting) lesz 2020. december20. 14:00 órakor magyar idő sze-
rint. Ide az előző elnökségin kijelölt két delegáltnak (Dobos Csenge, Somogyfoki Réka)
kell mennie.

• Összegzés:
A legfontosabb feladat jelenleg a tagosodás megoldása, mivel a világjárvány miatt ez vált
a legnehezebb feladattá.
Az ülés rövid volt, mivel a fő cél az volt, hogy a hét folyamán tudjanak tagosodni az
emberek, azonban a korlátozások miatt ez ismét problémássá vált.

Dobos Csenge 17:30-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2020. november 10.

Dobos Csenge Sarus Balázs
Elnök Titkár
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