Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Vezetőségi Ülés

Időpont: 2021. május 14. 17:11
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 ELTE helyi bizottságba, Gerlei Martin.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2021/1.
Az Elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási
kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyek
Dobos Csenge (elnök) ismertette, hogy mivel nem voltak programok és BSS megszervezése is
legjobb esetben kétséges jelenleg, ezért csak működési kiadása volt az egyesületnek. Az IAPS
tagdíjat befizettük, valmint ha lesz NYIFFF akkor még az lehet egy nagyobb kiadás a BSS-en
kívül. A nyomtatás és a könyvelés pedig a működési kiadások közé kerül elszámolásra. Azonban
annak következtében, hogy nincsenek programjaink kevesebb a bevételünk is, valamint sokkal
kevesebben tagosodnak.
A 2019-es adó 1%-ot egyenlőre nem költöttük el. Mivel 2020-ban nem költöttük el, ezért
2020 végén tartalékoltuk a 2021-es naptári évre. Ennek egy részét közhasznú tevékenységre kell
költeni, azonban a 2022-es évre ez az összeg nem átvihető, így amennyiben nem tudjuk elkölteni
vissza kell fizetnünk.
A Városi Civil Alap pályázatot beadtuk, azonban ebből az elbírálással és a szerződéskötéssel
együtt 2021.júliusa előtt, valószínűleg nem látunk semmiféle bevételt.

3. Országos programok
• Külföldi programok:
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) ismertette, hogy lesznek közös program az IAPS
német tagszervezetével (jDPG). Május 28.-29.-én lesz egy környezetvédelmi konfrenciájuk, ahova szeretettel várnak minket. Valamint Június 2.- vagy 3.hetében tervezünk velük
egy közös kvízt tartani, erre várják szervezők jelentkezését a MAFIHE és a jDPG tagok
részéről is.
Fekésházy Levente (DHB elnök) érdeklődik, hogy milyen platformon lenne megtartva és
hogy mennyi munkával járna a szervezés.
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) válaszolt, hogy ez egy ZOOM-on megszervezett
Pubkvíz lesz, amelyhez a kérdések összeállításában kellene segíteni. Ebben nem feltétlenül
a vezetőség tagjainak kell részt vállalni minden érdeklődő tag segítségét szívesen fogadják.
Viszont a jDPG várja a visszajelzésünket, hogy kik lesznek részünkről a szervezők.
Dobos Csenge (elnök) kiküldi a tagok levelező listára a környezetvédelmi konferenciáról
az információkat.
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• Balaton Summer School (BSS):
Vigh Benjamin (programfelelős) a program tárgyalását azzal nyitotta, hogy amennyiben
a videéki helyi bizottságok tudnak az egyetemükön vagy a környékükön olyan előadót,
akit érdekelhet az anyagtudomány témájú BSS-en való előadás szóljon.
Fekete János (SZHB elnök) elmondta, hogy Szegeden két ember van aki bele eshet ebbe
az érdekeltségi körbe.
Dobos Csenge (elnök) elmondta, hogy sajnos az oktatók nem igazán válaszolnak a megkeresésekre.
Fekésházy Levente (DHB elnök) felhívja a jelenlevők figyelmét, hogy most vannak a PhD
védések és záróvizsgák, ameiknek a bizotságaiban sok oktató részt kell, hogy vegyen. Lehetséges, hogy ezért nem válaszolnak.
Dobos Csenge (elnök) felvetette annak kérdését, hogy meddig várjunk az oktatók válaszára? Elmondta, hogy érdemes figyelembe venni azt, hogy a BSS időpontja gyorsan
közeledik és muszáj előadókat találni akik eljönnek.
Fekésházy Levente (DHB elnök) azt válaszolta, hogy körbekérdez, mind kísérleti, mind
elméleti témával foglalkozó kutatóknál, hogy tudnák-e vállalni az előadást.
Vigh Benjamin (programfelelős) jelzi a jelenlevők számára, hogy szívesen fogadja az elérhetőségeket, ha valaki tud olyan előadót akit érdemes megkeresni.
Dobos Csenge (elnök) hozzátette még a témához, hogy nem biztos hogy akkora baj, ha
nem a legnevesebb oktatók jönnek el előadni. Legyen sokszínű és érdekes az esemény. Az
előadásokon kívűli programok, mint például a kiránduls és a strand bevonzza a hallgatókat így is úgy is. Viszont az egyesületnek jó reklám lehetne jövőre, ha nevess kutatók
adnának elő a BSS-en.
Ezt követően szintén Dobos Csenge (elnök) ismerteti a jó híreket az esemény kapcsán.
A szállást és étkezést is sikerült leszervezni. Az esemény mindennapján napi 3 étkezés
biztosított lesz az előadóknak és a résztvevőknek. Nem lesz előleg az eseményen való
részvétel még egy héttel előtte is lemondható. A részvételi díj befizetése, helyben történik
készpénzzel.
Dobos Csenge (elnök) ezután ismertette, hogyan áll az eseményre kapott támogatások
helyzete. Elmondta, hogy továbbra is kellenek támogatók, akiket időben kell megkeresni,
ha a BSS-re szeretnénk kérni a támogatást. Szerencsére az ELFT egy viszonylag biztos
támogatója az eseménynek. Ahogy azt a pénügyeknél említve lett a Város civil Alap pályázat is folyamatban van, azonban ennek a támogatásnak a felhasználása, ha megkapjuk,
a BSS-en nem lesz lehetséges, mivel sokáig tartanak az adminisztratív teendők. Azonban
lehet több programra is kérni az összeget, így ez a támogatás a TISK, CERN kirándulás,
stb. szervezésére felhasználható lesz.
• Vidéki hétvége:
Fekésházy Levente (DHB elnök) felvetette, hogy legyen egy közös hétvégéje az egész egyesületnek, amely lehetne akár Debrecenben is.
Dobos Csenge (elnök) hozzátette, hogy örülne ha valamelyik nem budapesti helyi bizottság szervezne egy közös hétvégét, de ez a helyi bizottságok hatásköre.
Fekete János (SZHB elnök) elmondta, hogy szeptember végén lesz egy elsőéves avató eseményük, ahol szokott lenni bográcsozás. Ezt egybe lehetne kötni egy közös hétvégével,
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valamint akár ELI és 3D nyomtató központ látogatással. Azonban azt is érdemes tudni,
hogy az SZTE (Szegedi Tudományegyetem) a járvány helyzetre való tekintettel egyenlőre
nem támogat semmi ilyen eseményt. Ennek következtében csak akkor tud biztosat ígérni,
ha változik az egyetemi szabályozás.
Dobos Csenge (elnök) felhívja a jelenlevők figyelmét, hogy az egyetemek csak példát probálnak mutatni. Támogatja a vidéki hétvége szervezését a járvány adta kereteken belül.
• EFOTT:
Dobos Csenge (elnök) felveti annak az ötletét, hogy az egyesület valamilyen formában
jelenjen meg az EFOTT fesztiválon. Elmondja, hogy a sátorra való pályázás határideje
2021.06.04.-én van. Hozzáteszi, hogy jót tenne az egyesületnek ha kint lennének emberek
népszerűsíteni, de nem tudja jelenleg van-e erre az egyesületnek kapacitása.
Fekésházy Levent (DHB elnök) vissza kérdezett, hogy mi lenne a célja pontosan annak,
hogy a MAFIHE jelen van az EFOTT-on?
Dobos Csenge (elnök) válaszában kifejti, hogy a fő cél a kapcsolat építés lenne. Civilszervezetek a civilekért vannak, ezért jó lenne jelen lenni a köztudatban is nem csak a
fizikus körökben. A fesztiválokon lehetőségünk lenne kapcsolati hálót építeni, valamint
lehetséges támogatókkal kerülhetnénk kapcsolatba.
Fekésházy Levent (DHB elnök) megjegyzi, hogy szerinte személyes kapcsolat építésre az
akadémiai környezet megfelelőbb és az egyesületet hírdetni pedig inkább a gimnáziumokban érdemes, hiszen ők lesznek a következő fizikus generáció.
Körtefái Dóra (gazdasági felelős) felteszi a kérdést, hogy mikor van az idei évben az
EFOTT?
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) válaszolt. Az EFOTT 2021. augusztus 11.-én
kezdődik az idei évben.
Dobos Csenge (elnök) kérdezi a jelenlevőket, hogy képviseltette-e már magát az egyesület
korábban az EFOTT fesztiválon?
Somogyfoki Réka (külkapcsolati felelős) válaszolta, hogy két éve a Campus fesztiválon
voltak kint MAFIHE-t képviselő tagok. Az EFOTT-on a sátor díj túl drága volt és minden mást is külön kelet fizetni mint például a vízet, így nem érte meg. A Campuson a
részleteket Jeges Viktor Péter (EB elnök) intézte.

4. Médiamegjelenések
Dobos Csenge (elnök) elmondta, hogy nincs sok minden a médiamegjelenések terén. A TISK
honlapján fent vannak a korábbi TISK-ek a legutóbbit leszámítva. Szeretné kérni, hogy az is
kerüljön fel.
Csillag Barnabás Gellért (honlap felelős) elmodta, hogy persze fel tudja tenni, de a biofizika
TISK is akkor került be az archívumba, amikor meglett az adott évi esemény, ezért nincs még
fent a múlt évi a honlapon.
Dobos Csenge (elnök) elmondta, hogy kicsit furcsa hogy vége az eseménynek, de nem kerül föl
az archívumba csak jóval később, de ha ez a rendszer volt eddig akkor maradhat így is.
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Csillag Barnabás Gellért (honlap felelős) elmondta, hogy van egy olyan rész a honlapon, ahol
a helyi bizottságok tisztségviselői vannak fent, néhány extra információval. Ez a része is frissítésre szorul a honlapnak.
Lukovics Márk (rendszergazda) elmondta, hogy a friss információk a my.mafihe.hu-n is be lettek állítva.
Dobos Csenge (elnök) megkéri Csillag Barnabás Gellértet (honlap felelős), hogy ezeket legyen
szíves megcsinálni.

5. Informatikai fejlesztések
Dobos Csenge (elnök) ismerteti, hogy Jeges Viktor Péter (EB elnök) szétszedte a nem megfelelően müködő irodai gépet, a merevlemez rendeben van, de azóta még nem volt ideje újra
összerakni. Így egyenlőre nincs müködő irodai gép.
Lukovics Márk (rendszergazda) elmondta hogy az egész informatikai rendszerünket újra kellene
fejleszteni. Ehhez kellene neki egy lelkes jelentkező aki átveszi majd a rendszergazda poziciót
és segít leprogramozni az új rendszert. Meg kellene szüntetni, azt hogy a szerver a belső gépen
legyen, helyette egy hosting rendszer használatát javasolja. Azonban a jelenlegi rendszert hostingra átrakni még nehezebb, mint újra írni. Van egy minimális költsége, de a többi kiadáshoz
képest jelentéktelen.
Dobos Csenge (elnök) elmondja, hogy nem tilos az egyesületnek ilyenre költeni, csak az van
megadva, hány %-ot költhetünk az egyesület pénzéből rá. Az a fontos, hogy a tudás majd
könnyen átadható legyen a következő rendszergazdának.
Lukovics Márk (rendszergazda) egy felhasználószintű rendszert akar,hogy ne mindig a kódba
kelljen beleírni dolgokat, hogyha javítani / újraínditani kell valamit.
Dobos Csenge (elnök) kérdezete, hogy mi kellene ahhoz hogy meg is valósuljon ez az új rendszer?
Lukovics Márk (rendszergazda) azt válaszolta, hogy idő. Ezért is kellene aki segít szóba jöhet
esetleg Pap János (rendes tag) vagy Mig András (EHB általános elnökségi tag). Ha valaki akar
rendszergazda lenni, akkor ez egy jó betanulás lenne számára.
Fekésházy Levente (DHB elnök) felvetette, annak az ötletét, hogy a tagokat egy e-mailben meg
lehetne kérdezni, hogy akar-e valaki ezzel foglakozni.
Dobos Csenge (elnök) és Lukovics Márk (rendszergazda) is támogatja az ötletet.
Dobos Csenge (elnök) megjegyzi, hogy meg kellene oldani az e-mail rendszer problémáját, mert
azt írja ki, hogy nem kapja meg az elnök az üzeneteket. Azonban ez nem igaz mert rendesen
megjönnek számára a levelek.
Lukovics Márk (rendszergazda) elmondta, hogy az lesz a baj hogy Jeges Viktor Péter (EB elnök) volt elnöknek nem megy el át az e-mail, de neki nem is kellene megkapnia, csak még hozzá
is hozzá van rendelve az elnok@mafihe.hu.
Dobos Csenge (elnök) elmondja, hogy ebben az esetben le lehet róla mostmár venni Jeges Viktor Pétert (EB elnök).
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6. Egyebek
• Dobos Csenge (elnök) hozzászólássai a napirendi ponthoz:
– A költözésről nincsen semmilyen új információnk.
– A tavaszi közgyűlés időpontja 2021. május 26.-a lesz, amennyiben határozat képtelen
az ülés a megismételt közgyűlés 2021. május 29.-én lesz. Az ülés helye Szigetszentmiklós lesz, valamint beszámolót kell írnia minden vezetőségi tagnak, akkor is ha
nem tud eljönni a közgyűlésre.
– Aki nem pályázik a poziciójára jövőre, az kezdjen el foglalkozni az utódképzéssel.
• Young Minds:
Fekésházy Levente (DHB elnök), azt kérdezte a jelenlevőktől, hogy a Young Minds müködike?
Dobos Csenge (elnök) válaszolt, hogy igen a MAFIHE-vel közösen.
Fekésházy Levente (DHB elnök) elmondta, hogy azért kérdezi, mert megkeresték, hogy
Debrecenben legyen-e?
Dobos Csenge (elnök) elmondta, hogy ő támogatja, hogyha jól megtudják szervezni.
Dobos Csenge 18:20-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2021. május 14.

Dobos Csenge
Elnök

Sarus Balázs
Titkár
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