Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Vezetőségi Ülés

Időpont: 2021. február 15. 18:02
Helyszín: Online (Zoom)
Melléklet: Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 5 fő.
Napirendi pontok:
1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
2. Pénzügyek
3. Országos és nemzetközi 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
A támogatási szerződéseknek köszönhetően érkezet az egyesület részére több forrásból is támogatás:
• Hyfly Labs: A támogatást az egyesület szakmai programok szervezésére használhatja
fel.
• Morgen Stanley: A támogatást szabad felhasználásra kaptuk. (Így mükődésre is el
lehet számolni)
Ezen kívűl lett vásárolva sűrített levegő a szerver tisztításhoz, erről a számlák a kék gazdasági
felelős mappában vannak.

3. Országos programok
• TISK
Dobos Csenge (elnök) ismertette, hogy a Téli Iskola jól ment 50 fő regisztrált, aminek
nagyjából a fele (19 fő - 29 fő) jött el.
Fekete János (SZHB elnök) hozzátette, hogy valószínűleg, annak következtében hogy online rendeztük meg sokan csak 1-1 előadást hallgatak meg, amelyik érdekelte őket és nem
mindet.
Szakállas Nikolett (szakmai programfelelős) elmondta, hogy jöttek visszajelzések de nem
voltak túl hasznosak, mivel ezek olyan problémákra irányultak amelyeket nem tudunk
orvosolni sajnos, mint például az előadók internet kapcsolatának minősége. Továbbá hozzá tette, hogy tényleg volt olyan aki csak egy-két nap vagy előadáson vett részt a teljes
rendezvény helyett.
Dobos Csenge (elnök) kérte, hogy küldjenek az emebrek minél több hasznos visszajelzést
és kritikákat. A TISK facebook eseménynél és a Mafihe oldalon legyen róla poszt, valamint legyen egy kérdőív is kirakva, hogy milyen témát szeretnének az emberek a TISK
’22-re.
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• BSS
Dobos Csenge (elnök) ismertette hoy a Georkikon, Pethe Ferenc kollégium nem válaszol
a megkeresésekre, de még próbálkozik elérni őket, ha nem jön válasz meg kell keresni más
szállásokat. Azonban a valódi probléma az, hogy a szállások nem tudnak információt adni
a lehetőségekről és árakról a járvány helyzet miatt.
• Vidéki HB programok
Dobos Csenge (elnök) arról kérdezte a Helyi Bizottságok képviselöit, hogy lenne-e affinitás
szervezni vidéki programokat?
Fekésházy Levente (DHB elnök) válaszában az részletezte, hogy affinitás lenne, de a programok szervezése elakadt a vírus miatt bevezetet korlátozások következtében.
Dobos Csenge (elnök) elmondta, hogy vizsgatemetőt tavaszi félév végén korai szervezni,
de lehetne helyette egy hétvégi vidéki program nyáron.
A Szegedi és Debreceni Helyi Bizottság támogatná. Van sok jó ötlet ezeket nyáron lehetne
elkezdeni szervezni.
Fekete János (SZHB elnök) felvetette, hogy lehetne az őszi közgyűléssel együtt szervezni
egy ilyen vidéki programot is.

4. Médiamegjelenések
Dobos Csenge (elnök) kérte, hogy a TISK-ről menjen ki poszt a közösségi felületekre, hogy
megtörtént az esemény, valamint kerüljön bele a kérdőív.
Kovács Zoltán (médiakoordinátor) elmondta, voltak a TISK-ről posztok, valamint az elnök által
kért dolgok is kifognak majd kerülni.

5. Informatikai fejlesztések
Dobos Csenge (elnök) elmondta, hogy nincsenek informatikai fejlesztések. A szervert kell kitakarítani, mert nagyon koszos valószínűleg ezért kell újraindítani rendszeresen.

6. Egyebek
• Dobos Csenge (elnök) hozzászólásai:
– A költözéssel kapcsolatban még semmi új információ nincsen, a szoba ahova költözünk február végén lesz kész. Március közepéig át kell adni a régi irodát.
– Próbáljunk minél jobban rendet tartani az irodában. Főleg most a költözés előtt.
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– A Helyi Bizottságok elvileg megkapták az új bevételi bizonylatokat. (Szeged és
Debrecen biztosan. A Pécsi Helyi Bizottság még nem jelzett vissza.)
– Sokan regisztráltak új tagságot a my.mafihe.hu-n és hosszabítottak, de nem tudják
utalással rendezni a tagdíjat, szóval be kell menni valakinek személyesen, hogy tudjanak tagosodni / tagságot hosszabbítani.
Ha más helyett is befizetik az is teljesen legális. A megfelelő mükődéshez szükség
van a tagdíjakra Budapesten és a vidéki Helyi bizottságoknál is!
• Egyéb hozzászolások:
– Jeges Viktor Péter (EB elnök) kérdezte, hogy volt-e valami amiről számláz.hu-n kell
számlát készíteni.
Dobos Csenge (elnök) válaszolt a kérdésre, hogy nem volt ilyen.
– A Helyi bizottságok helyzete:
Fekete János (SZHB elnök) elmondta, hogy nincs semmilyen esemény, mivel nem is
találkoznak, de össze akarnak ülni átbeszélni a helyzetüket, minél hamarabb. Illetve
szeretnének különböző tanulmányi anyagokat összerakni a kollegáknak.
Fekésházy Levente (DHB elnök), elmondta hogy pénz igazából minden eseményükre
lenne elég, de nem lehet semmit szervezni náluk intézeti utasításra. A fő probléma
hogy az alattuk levő két évfolyamot nem is ismerik, a járványhelyzet következtében
így nagyon nehéz őket bevonni. Vannak online társasjáték est ötletek, Podcast beszélgetés tanárokkal és hasonló tervek, meglátjuk mit tudnak belőle megvalósítani.
Dobos Csenge (elnök) hozzá tette ha a Helyi bizottságoknak bármire szüksége van
azt jelezzék az elnökség felé minél hamarabb.
– PLANCKS:
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) az eseményről elmondta, hogy senki nem
jelentkezett Magyarországról, ami probléma, hiszen ilyen még soha nem történt.
– Német csereprogram:
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) azt mondta, hogy szeretnének idén minden
képpen tartani csereprogramot, ha a járványhelyzet ezt engedi. A németek érdeklőttek akarunk-e szervezni. A jelenlevők egyhangúan az igen mellett voltak. Márciusban
újra tárgyal velük, ha látja hogyan alakul a járvány.
– Kovács Zoltán (médiakoordinátor) hozzászólásában elmondta, hogy a facebook automatikus üzenete frissítve lett.
– Fontos, hogy a mafihe@mafihe.hu-ra érkező leveleket kapja meg az elnökség minden
tisztviselője.
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– Jeges Viktor Péter (EB elnök) elmondta, hogy hamarosan összehívásra kerül az Ellenőrző Bizottsági ülés.
Dobos Csenge 18:42-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2021. február 15.

Dobos Csenge
Elnök

Sarus Balázs
Titkár
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