
Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Elnökségi Ülés

Időpont: 2020. december 11. 17:04
Helyszín: Online (Zoom)

Melléklet: Jelenléti ív

Szavazati joggal jelenlevők száma: 5 fő.

Napirendi pontok:

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása

2. Pénzügyek

3. Országos programok

4. Médiamegjelenések

5. Informatikai fejlesztések

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

Határozat 2020/29.

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

2. Pénzügyek
Dobos Csenge (elnök) ismertette az egyesület pénzügyi helyzetét. Elmondta, hogy az egyesület
szabad felhasználású adományt kapott a Morgen Stanley-től 150 000 forint értékben.
Az adó 1% felajánlásokból az elmúlt két évben összesen majdnem 600 000 forint érkezett az
egyesület részére, amelyeknek 25%-a, azaz körülbelül 150 000 forint mükődési költségekre is
elszámolható.
Az utolsó elnökségi óta sor került bevételi bizonylatok vásárlására, valamint a bevételi bizony-
latokból postázva lett azoknak a helyi bizottságoknak, amelyek jelezték az elnök felé, hogy ez
szükséges.
Katával a könyvelővel egyeztetet Dobos Csenge (elnök), a megbeszélés lényege az hogy 2020
júliusban változás volt a ránk vonatkozó jogszabályban. Adatszolgáltatási kötelezetségünk lesz
a NAV felé, ami azt jelenti hogy, amikor számlát kérünk nézzük meg rajta van-e az adószám,
mert ha nem akkor nem lesz elfogadható.
Kiadott számlák esetén 48 órán belül adatot kell szolgáltatni a NAV részére, készpénzről nem
kell az utalásról igen.
Át kellene állni a számlázz.hu-ra mert egyszerűbb, illetve automatikusan tudja mit kell elkül-
deni a NAV-nak.

3. Országos programok
• TISK: Szakállas Nikolett (szakmai programfelelős) ismertette, hogy áll az esemény szer-

vezése elmondta, hogy beszélt az előadókkal 7 előadó azt mondta biztosan eltud jönni,
jelenleg első sorban velük próbálja össsze egyeztetni a programot. Azonban lehetséges,
hogy a maradék időpontok feltöltéséhez találni kell még egy-két előadót.
Ezen kívűl egyeztetett Kovács Zoltánnal (médiakoordinátor) az esemény plakátjáról, va-
lamint Csillag Barnabással (honlapfelelős) az esemény honlapjáról.
Továbbá elmondta, hogy amennyiben minden a tervek szerint halad, akkor jövőhéten el-
indulhat az eseményre a regisztráció valamint az esemény promótálása.
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• BSS: Dobos Csenge (elnök) ismertette hogyan áll a szervezés a legfontosabb az, hogy
a szállások sajnos a járványhelyzet miatt nem tudnak egyenlőre mit mondani, hiszen a
járvány alakulása nehezen kiszámítható. A szállás keresésnek januárban lesz folytatása,
akkor már talán jobban látszik, hogy hogyan alakul nyáron a járványhelyzet, tudnak-e
számunkra szállást biztosítani.
Sajnos ennek következtében a többi esemény megszervezése is nagyon nehezen tud halad-
ni, mivel az eseményeket a szállás közelében szeretnénk megszervezni.

• Preliminary:
Dobos Csenge (elnök) a feladatsorokról kérdezte az elnökséget.
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) válaszolt elmondta, hogy először a jelentkezést
kell előkészíteni és biztossá tenni, annak érdekében lássuk hány csapat érdeklődik, meg
kell-e egyáltalán rendezni a preliminary-t.

4. Médiamegjelenések
Kovács Zoltán (médiakoordinátor) megmutatta a TISK plakátot. Továbbá, megbeszélésre ke-
rült ki kerüljön fel a támogatók közé. Illetve, hogy milyen formában kerüljön ki instagram-
ra/facebookra a plakát.
Felmerült még annak a kérdése, hogy mikor legyen a Téli Iskolához facebook esemény a jelenle-
vők egyhangúan azon a véleményen voltak, hogy akkor legyen, ha lesz pontos program tervezet
és jelentkezési felület.
Az egyesület elnöksége szeretne karácsonyi üdvözlőlapot a közösségi média oldalaira ennek el-
készítését is Kovács Zoltán (médiakoordinátor) vállalta.

5. Informatikai fejlesztések
A napirendi ponthoz csak Sarus Balázs (titkár) szólt hozzá, aki jelezte, hogy az MNA Group
által kért program, amely leolvassa számukra automatikusan havonta az irodagép számlálóál-
lását, továbbra sem került telepítésre.

6. Egyebek
Dobos Csenge (elnök) elmondta, hogyan müködne a meghatalmazott tagosítás a könyvelő sze-
rint elég a szóbeli meghatalmazás. A bevételi bizonylaton annak a nevét kell feltüntetni akinek
a tagdíja befizetésre került.

Költözés: A tervek szerint márciusban a 3.emeletre a 3.98-ba fog költözni az iroda, így le kell
majd adni egy székhely változás bejegyzést.
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Dobos Csenge 17:39-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2020. december 11.

Dobos Csenge Sarus Balázs
Elnök Titkár
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