
Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Elnökségi Ülés

Időpont: 2021. április 01. 16:06
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
0 új tagosodási kérelem érkezett.

Mivel nem érkezett új tagosítási kérelem, így az Elnökség az ülés során nem hozott
határozatot.

2. Pénzügyek
• Támogatások:

Dobos Csenge (elnök), szólt hozzá először a napirendi ponthoz elmondta, hogy jól állunk
pénzügyileg, mivel kevés jelenleg a kiadás (vírus helyzet) a Morgen Stanley és a Hyfly
hamarosan utalni fogja a beígért támogatásokat és adományokat.
Körtefái Dóra (gazdasági felelős) megjegyezte, hogy a Morgen Stanley már el is utalta.

• Pályázatok:
Dobos Csenge (elnök) mondta el, hogy vannak pályázatok amelyeket megpályázna a szer-
vere, irodai gépre és egyéb dolgokra, mint például irodai felszerelésekre. Ugyanakkor Jeges
Viktor Péter (EB elnök) is felajánlott egy gépet és különböző tartozékokat az egyesület
részére.
Somogyfoki Réka (gazdasági felelős) és Sarus Balázs (titkár) is azon a véleményen volt,
hogy lehet akkor is meg kéne pályázni ezeket hogyha kapunk máshonnan forrásból is ilyen
adományokat.
Dobos Csenge (elnök) ismertette, hogy a pályázáshoz szükség van önrészre is, aminek
nem olyan egyszerű a menete, emiatt át kell gondolni megéri-e pályázni, főleg úgy, hogy
nem biztos hogy nyerünk.
Jeges Viktor Péter (EB elnök) hozzátette, hogy nem annyira jó a pályázat mint amilye-
nek elsőre tűnik, mivel közepes életkorú, közepes minőségű gépért lehet pályázni, szerinte
ez akkor érné meg ha nem állna rendelkezésre más müködő gép. Elnöksége alatt éppen
emiatt nem pályázta meg egyszer sem.
Dobos Csenge (elnök) véleménye az, hogy akkor lehet megéri befektetni abba hogy egy
kicsit fel kell újítani a már meglévő gépet/gépeket.
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) azon az állásponton volt, hogy mindig abba a
hibába esünk, hogy hallogatjuk a dolgokat, hogy majd valaki megcsinája olcsón de aztán
sokszor nem történik semmi éppen mint az évek óta huzódó gép, szerver, honlap esetében.
Jeges Viktor Péter (EB elnök) bemegy megnézi felbootol-e a gép egy külső meghajtóról és
megpróbálja müködésre bírni a gépet Lukovics Márk (rendszergazda) segítségével, mert
elvileg az egy müködő gép.
Dobos Csenge (elnök) szerint Somogyfoki Rékának (gazdasági felelős) igaza van mindig
mindenki igérget és soha nem lesz semmi belőle, ezért nem haladunk.
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Jeges Viktor Péter (EB elnök) szerint, ha vannak jobb pályazatok, amelykbe szükség-
letként el lehet számolni, akkor idén megkéne probálni megpályázni újra, mivel tavaly
várólistára kerültünk mivel nem volt elég pontunk.
Dobos Csenge (elnök) felvetette, hogy ott van a Városi Civil Alap pályázat is amiben
szintén lehet beszerzési támogatásokra pályázni.
Jeges Viktor Péter (EB elnök), megjegyzi hogy utána kell nézni a pályázati azonosítók-
nak, hogy be tudjuk-e adni mert nem biztos benne, hogy nekünk megfelelő a pályázat.
Dobos Csenge (elnök), azon a véleményen van, hogy a Városi Civil Alap pályázatot ér-
demes lenne bepályázni program szervezésre. A pályázatot írja: Dobos Csenge (elnök),
Körtefái Dóra (gazdasági felelős), Sarus Balázs (titkár)

• SZJA felajánlás:
Ezek mellett Dobos Csenge (elnök) szeretné kérni, hogy az SZJA 1% felajánlás lehetősége
jusson el minél több emberhez. Szülők, barátok, bárki aki adózik, legyen róla facebook
poszt és menjen ki a honlapra is.
Ezen felül el kell dönteni hogy akarunk-e IAPS tagdíjra 30%-os engedményt igényelni
(a koronavírus járvány miatt van erre lehetőség). De nem lehet tudni mennyire veszi ki
magát rosszul, ha utána pedig BSS-re IAPS támogatást igényelünk.
Az elnökség azon az állás ponton van, hogy ne kérjük a kedvezményt mivel ∼ 20000ft
lenne összesen, amit megspórolunk. Nem igazán éri meg emiatt elveszíteni esetleg a BSS-
re igényelhető támogatást.

• Könyvelés:
A napirendi pont zárásaként Körtefái Dóra (gazdasági felelős) tájékoztatja a jelenlevőket
a könyvelés helyzetéről. Illetve kéri, hogy a tavalyi bevételi bizonylatokat a Helyi Bizott-
ságok küldjék el az iroda címére.

3. Országos programok
• BSS:

Dobos Csenge (elnök) az esemény tárgyalását, azzal nyitotta, hogy úgy érdemes számolni,
hogy országos program sok magyarral, meghagyva a lehetőséget a külföldi részvételel de
a koronavírus helyzet miatt nem számolni vele.

– Szállás:
Dobos Csenge (elnök) ismertetti, hogy van szállás. Körülbelül ki lehet számítani
mennyibe fog kerülni (60 főre lehet foglalni). 6 éjszakára kellene nekünk a szállás.
Foglalót nem kell fizetni, ami nekünk nagyon jó. A Szent István Georgikonba az
utolsópillantaban, ha van lehtőség rá, akkor át lehet tenni.
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A Georgikonban azért lenne nekünk nagyon jó, mert a szállás és étkezés egy helyen
van és az előadó terem is lenne ott helyben. De a másik szállás esetén is megoldható
lenne az étkezés és az előadó hely sincsen messze. Valamint Lekics Laszló egyik
ismerősét is meg lehet kérdezni az étkezésről.
Így, hogy a szállás biztosabbá vált, a többi részét is el lehet kezdeni szervezni az
eseménynek. Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) keresse meg az időponttal a
külföldi előadókat, hogy ha beléphetnek az országba, akkor egyeltalán eltudnak-e
jönni a kitűzött időpontban.
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) felveti a kérdést, hogy amennyiben az elő-
adók egész hétre maradnának abban az esetben ki fogja állni a szállásukat a MAFIHE
vagy ők maguknak?
Jeges Viktor Péter (EB elnök) megjegyzi, hogy meg lehet oldani abban a formában,
hogyha marad akkor apartman szállás helyett a koliban szállásoljuk el, ami kisebb
kiadás az egyesületnek. De hozzá teszi, hogy lehet nem roszz ötlet költeni az elő-
adókra hogy jól érezzék magukat.
Dobos Csenge (elnök) úgy dönt, hogy Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) fel-
keresi a külföldi előadókat, hogy július 26. és augusztus 01. között eltudna-e jönni,
hogyha megkérdezi jöhet-e az egész hétre, akkor vissza írunk neki opciókkal hogy
hogyan tudnánk elszállásolni az egész hétre.

– Támogatók:
Jeges Viktor Péter (EB elnök) jelzi, hogy szükség lenne még támogatókra.
Dobos Csenge (elnök) felveti a SemiLab megkeresését, mivel úgyis anyagtudomány
az idei BSS témája, ezért ők egy logikusnak tűnő támogató lennének. Feltudjuk
nekik ajánlani, hogy kikerülnek a honlapra és az eseményen is mint támogatók. A
jelenlevők mind egyetértenek abban, hogy a SemiLab-ot érdemes megkeresni mint
lehetséges támogatót.
A további lehetséges támogatók megtárgyalása közben vigh Benjamin (programfele-
lős) felveti a Bosch-t, mint másik lehetséges támogatót. Somogyfoki Réka (külkap-
csolati felelős) hozzáteszi, hogy lehet érdemes kiseb cégeket is felkeresni.
Dobos Csenge (elnök) megbízza vig Benjamint (programfelelős), hogy nézzen utána
kiket érdemes felkérni támogatónak és támogatja Somogyfoki Réka (külkapcsolati
felelős) ötletét, hogy amennyiben a nagyobb cégek nem támogatják az eseményt
abban az esetben próbáljuk meg megkeresni a kisebbeket.

– Előadók:
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) elmondta, hogy tavaly 3 külföldi előadó volt
aki vállalta, hogy eljön. De volt tavalyról, olyan is aki csak az időpont miatt mondta
le, így az idei évben lehet eltudna jönni, ha ismét megkeressük.
Dobos Csenge (elnök) megbízza Vigh Benjamint (programfelelős), hogy keresse meg
a magyar előadókat, hogy eltudnak-e idén jönni.

4



Kondákor Márk (rendes tag) hozzá teszi, hogy ők a Wigner Szakkollégiumban hús-
vét körül mindent megmozgattak, hogy legyen elég előadó az egyik eseményükre, de
sikertelenül. Ezért a hiányzók helyett, alumni tagokat hívtak meg előadni különböző
témákban, aminek náluk nagy sikere volt és sok érdekes előadás született belőle.
Lehet, hogy a BSS esetén is meglehet próbálni, ha nincs elég előadó.
Dobos Csenge (elnök) megkérdezi Vigh Benjamin (programfelelőst), hogy a belföldi
előadók csak kutatók-e vagy van közöttük az iparból is előadó.
Vigh Benjamin (programfelelős) válaszában kifejti, hogy tavaly elsőkörben sok ku-
tatót kerestek meg a Wigner Fizikai Kutatóközpontból és Akadémiai körökből. De
ha úgy látjuk, hogy lenne rá igény az iparból is meglehet keresni embereket.
Dobos Csenge (elnök) felhívja mindenki figyelmét, hogy úgy hívjunk meg előadókat,
hogy nehogy többen jellezék, hogy eljönnek mint amennyire kapacitásunk van.

– Programok:
A jelenlevők átbeszélték a tavalyi programokat, amik idén is szóba jöhetnek. Ilye-
nek voltak az arboirétum látogatás és a tapolcai kirándulás valamint a strandolás.
Ezeken kivűl, mint egyéb lehetőségek felmerült még a poszter bemutató és hallgatói
előadások is.
Valamint, ha jönnek az iparból is előadók akkor arra is lenne lehetőség, hogy az egyik
délutánt egy ipari workhopra szánjuk rá, persze csak ha kellően sok cég vállalja, hogy
eljön.

– Logisztika:
Sarus Balázs (titkár) megjegyzi, hogy kellene idén is csinálni egy Google Drive do-
kumentumot, ahol az összes fontos információ megtalálható egy helyen.
Vigh Benjamin (programfelelős) azt válaszolja neki, hogy a legegyszerűbb az előző
évi félbehagyott dokumentumot használni.
A jelenlevők egyezeteték a szervezés idő- és feladat beosztást. Megállapíják, hogy
április végére megkéne lenni a programnak és a legtöbb előre leszervezendő program-
nak, valamint az előadók listájának.
A program ötleteket valakinek össze kellene gyűjteni, hogy miket lehetne a környé-
ken szervezni. Kovács Zoltán (médiakoordinátor) fog ezeknek utána nézni.

• PLANCKS:
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) ismerteti, hogy lett magyar csapat a PLANCKS-
re és lehetséges jelentekezni "Observer"-nek is az eseményre.

• Vizsgatemető hétvége: Vigh Benjamin (programfelelős) felveti annak a kérdését, hogy
a jelenlevők szeretnének-e vizsgatemető hétvégét szervezni?
Dobos Csenge (elnök) hozzáteszi, hogy volt arról is szó, hogy idén a Szegedi helyi bi-
zottság szervezne ilyen eseményt, de ez a COVID-19 vírushelyzet miatt nem biztos, hogy
megtud valósulni. Azt is elmondja, hogy alapvetően ez egy ELTE Helyi Bizottsági prog-
ram szokott lenni, de megkérdezi a Szegedi helyi bizottságot (az ülésen nem képviselte az
SZHB-t senki) akarnak-e ilyet.
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Takács Roxána (EHB elnök) jelzi, hogy ők vállalnák a vizsgatemető szervezését, amennyi-
ben a Szegedi helyi bizottság nem.
Dobos Csenge (elnök) felhívja a jelenlevők figyelmét, hogy az esemény ideális időpontja
nagyon közel van, így lehet nem lesz idő megfelelően megszervezni. A jelenlevők úgy dön-
tenek, hogy amennyiben a Szegedi helyi bizottság nem szervezi meg, abban az esetben az
ELTE helyi bizottságra bizzák annak eldöntését, hogy ők megpróbálják-e megszervezni.

• NYIFFF:
Dobos Csenge (elnök) elmondta, hogy a NYIFF-ről nem kapott semmi féle információt
vagy megkeresést, sem Dávid Gyulától sem mástól.

• Német csereprogram:
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) felveti annak a kérdését, hogy reálisnak látjuk-e
az idei év folyamán a német csereprogram megvalósulását?
Dobos Csenge (elnök) véleménye az, hogy jelezzük a németek felé, hogy szeretnénk ha
idén megvalósulna a csereprogram és Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) kérdeze meg
az oroszoktól is, hogy lenne-e igényük csereprogramra.
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) szerint, jól megvalósítható lenne az is, ha a né-
metek és oroszok egyszerre jönnének hozzánk.
Dobos Csenge (elnök) egyetért, de hozzá teszi, hogy külön-külön is jó programok lehet-
nek.
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) felfogja venni a kapcsolatot az orosz és német
IAPS tagszervezetekkel a csereprogrammal kapcsolatban.

4. Médiamegjelenések
• Szükség van egy posztra a különböző MAFIHE feleületeken az SZJA 1% felajánlásokról.

• A PLANCKS-ról is lehet egyet posztolni, hogy tudjának az emberek arról, hogy jelent-
kezhetnek "Observer"-nek.

• Az ICPS regisztrációról Kovács Zoltán (médiakoordinátor) egyszer már posztolt de fog
még arról is kimenni legalább egy.

• Szükség lesz 1-2 héten belül egy BSS-t népszerűsítő posztra is.

Dobos Csenge (elnök) a hét folyamán felkeresi Csillag Barnabás Gellértet (honlap felelős), azzal
kapcsolatban, hogy a honlapra mit kell ki posztolni.

5. Informatikai fejlesztések
A különböző korábban tárgyalt lehetséges pályázaton keresztüli fejlesztések mellet. Vigh Ben-
jamin (programfelelős) és Jeges Viktor Péter (EB elnök) vállalta, hogy a Jeges Viktor Péter
(EB elnök) által felajánlott új gépet az irodában beüzemelik.
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Ezen felül Vigh Benjamin (programfelelős) Lukovics Márk (rendszergazda) bevonásával meg-
nézi mi lehet a probléma a szerverrel, valamint a szünetmentes tápegységgel.
Az egyesület honlapjának fejlesztése egyenlőre háttérbe szorul, annak következtében, hogy anél-
kül is elég sok munka van jelenleg.

6. Egyebek
• Utódképzés:

Dobos Csenge (elnök) ismét pályázni fog az elnöki pozicióra.
Sarus Balázs (titkár) ismét pályázni fog a titkári pozicióra.
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) biztosan nem pályázik újra, de van érdeklődő aki
felvette vele a kapcsolatot.
Körtefái Dóra (gazdasági felelős) biztosan nem pályázik újra, egyenlőre senki nem kereste
meg a pozició kapcsán.
Vigh Benjamin (programfelelős) lehetséges, hogy nem pályázik újra, de egyenlőre senki
nem kereste meg a pozició kapcsán.
Kovács Zoltán (médiakoordinátor) biztosan nem pályázik újra, egyenlőre senki nem ke-
reste meg a pozició kapcsán.

• Az iroda állapota koránt sem ideális muszáj lesz rendet rakni. Dobos Csenge (elnök) kéri,
hogy ebből mindenki vegye ki a részét.

• Kondákor Márk (rendes tag) a Wigner Jenő Szakkollégiumból ismerteti, hogy a szakhe-
tükre mindekit szívesen várnak, nem csak a fizikusokat, hanem a matematikusokat és
minden más érdeklődőt is. Sok előadás, interjú és hasonlók lesznek.
A jelenlevők egyeztettek a közelgő MAFIHE és Wigner Jenő Szakkollégiumi programokról
amelyekre meghívják egymást.

Dobos Csenge 18:11-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2021. április 01.

Dobos Csenge Sarus Balázs
Elnök Titkár
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