Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Elnökségi Ülés

Időpont: 2016. szeptember 7. 15:11
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 4 fő.
Napirendi pontok:
1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
3. Országos programok
4. Mafigyelő, médiamegjelenések
5. Informatikai fejlesztések, honlap
6. Egyebek

1

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
3 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2016/18.
Az Elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.
Hegedüs Dávid a tagosodással kapcsolatban megjegyzéssel élt. A régi alapszabályban szerint az elsőéveseknek az őszi közgyűlésig nem érte meg tagosodni, viszont az új alapszabály
már lehetővé teszi a tagosításukat. Az új alapszabályban a következő áll: "A tagdíj mértéke
tagonként évi ezer (1.000,-) Ft. Az éves tagdíjat - amely a tárgyév szeptember 1-től kezdődően
1 éves időszakra vonatkozik - egy összegben előre, a tárgyév október 10. napjáig kell megfizetni, készpénzben a gazdasági felelősnek átadva, vagy közvetlenül az egyesület bankszámlájára
történő átutalással."
Mivel a tagság szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig szól, így a gólyák akkor
élvezik a tagsággal járó kiváltságokat, ha tagosodnak, s ezzel egy évre a Mafihe tagjává válnak.
Mostantól úgy működik a tagosodás, hogy a tagok szeptember elején értesítjük, hogy a tagságuk hamarosan lejár, ha meg akarják hosszabbítani a tagságukat, akkor erre október 10-ig
van lehetőségük. Ezután a fizetésre póthatáridőt tűzünk, hogy ha van valaki, aki október 10-ig
mégsem fizette be a tagdíjat, az fizethessen, és ha még a póthatáridő lejártakor sem fizetett
tagsági díjat, akkor megszűnik a tagsága.
Szánthó Lénárd Lajos: Egész éves tapasztalat az, hogy elég lassú a tagosodási rendszer így,
ahogy jelenleg van.
Németh Viktória: Ez csak most az elején volt ilyen nehéz, mivel mindenkit el kellett fogadni
az elnökségnek, viszont mostantól csak a gólyákkal és azzal a néhány felsőbbévessel lesz gond,
aki még nem tagosodott, a többieknek csak meg kell hosszabbítaniuk a tagságukat, amihez az
elnökségnek már nem kell engedélyeznie semmit.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Hegedüs Dávid elmondta, hogy még maradt az SZJA 1%-ból bőven. Amennyiben idén lesz
valaki, aki az International School Day-re szeretne programot szervezni, annak nem csak az
IAPS, hanem mi is tudunk támogatást adni. BSS-re is lett átcsoportosítva támogatás 2015-ös
BSS-ről. Az Ortvay díjakat még ki kell fizetni az IAPS-nek.
Pályázatokkal kapcsolatban Hegedüs Dávid elmondta, hogy most jön a nagy pályázási időszak, a BSS-re és a CERN Kirándulásra kell pályáznunk. Dávid meg fogja keresni a szokásos
parntnereket és reméli, hogy kapunk elég támogatást a programokra.
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3. Országos programok
• CERN Open days:
Idén is felkért minket a Wigner FK, hogy az immár hagyománnyá vált CERN Open Days
rendezvényükre menjünk segíteni. 8 embert írtunk nekik, akik a 2 napon segíteni fognak,
azóta erre nem reagáltak.
Vanó Lilla: Nem kell jelentkezési felületet létrehozni?
Hegedüs Dávid: Lénárd, kérlek csinálj egy jelentkezési felületet, ahol a segítők tudnak
jelentkezni. A jelentkezési határidő hétfő (09.12.) 23:59.
• NYIFFF:
Hegedüs Dávid elmondta, hogy a NYIFFF-el már csak annyi teendőnk van, hogy be kell
vásárolni.
Maróti János Endre: A vásárláshoz, és a NYIFFF kényelmes lebonyolításához szükségünk
lenne egy autóra, Lénárd a te kocsidra gondoltunk.
Hegedüs Dávid: A könyvelőnkkel meg kell beszélni, hogy a benzinköltséget erre hogyan
lehet elszámolni, de ettől függetlenül Lénárd tudnál segíteni?
Szánthó Lénárd Lajos: Ha megmondjátok mikor és milyen feladatom van, akkor átgondolom, de szerintem tudok segíteni.
• Német csereprogram:
A Német csereprogram szeptember 8-11 között kerül megrendezésre. A programon 16
magyar vesz részt.
• CERN kirándulás
Hegedüs Dávid felvetette a kérdést, hogy ki legyen a CERN Kirándulás főszervezője. Bélteki János már korábban mondta, hogy ő szívesen segítene megszervezni, így már csak
egy társszervezőt kell keresnünk.
Biricz András: Én elvállalom, hogy segítek neki a szervezésben.
Hegedüs Dávid: Jó lenne, ha vizsgaidőszak előtt lezárulna a jelentkezés. Első körben
tervezzünk úgy, hogy február elején lesz a kirándulás, írjunk az intézeteknek, és majd
attól függően, hogy nekik mikor jó, úgy alakítjuk az időpontokat.
• TISK:
Hegedüs Dávid úgy gondolja, hogy mivel a BSS a várhatóan Nobel-díjas gravitációs hullámok témakörében kerül megszervezésre, így a Téli Iskola témája lehetne plazmafizika.
Az elnökség úgy gondolta, hogy a témában jártas Vanó Lilla legyen a TISK főszervezője,
aki örömmel elvállalta ezt a feladatot. Az időpont első közelítésben február 10-12. között
tűnik a legjobbnak.
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• BSS:
Hegedüs Dávid elmondta, hogy a témakör nem változott, gravitációs hullámok lesz a fő
vonal. Keresnünk kell támogatókat, valamint fel kell vennünk a kapcsolatot a tavalyi
szállásadóval, hotellel, étkeztető céggel.
• KGY:
A közgyűlés idén október 8-án lesz, az Eötvös József Collegiumban, a megszokott alagsori
teremben. Szállás tekintetében a kollégium földön, polifoamon, hálózsákban alvós opciója
adott, de azoknak, akik ágyban szeretnének aludni, még keressük a szállást, a Bolyai
kollégium merült fel opciónak, de még nem kaptunk tőlük választ.
• Fizikás konferencia:
Bozóki Tamás és Rozgonyi Kristóf már korábban említette Hegedüs Dávidnak, hogy lehetne csinálni egy Mafihe fizikás konferenciát, ahol úgy, ahogy az ICPS-en is, jöhetnének
hallgatók saját témájukkal előadni, illetve posztereket hozhatnának. Ez egy rövidebb
lélegzetű program lehetne. Hegedüs Dávid elmondta, hogy szálláskeresés szempontjából
a nyár lenne az ideális, hiszen akkor a kollégiumokban találhatunk helyet, viszont akkor
nem biztos, hogy a tanulók ráérnek. Amennyiben nem Budapesten kerülne megrendezésre, akkor lehet szorgalmi időszakban is gondolkodni ezzel kapcsolatban.

4. Mafigyelő, médiamegjelenések
• Mafigyelő:
Mivel Tóth Petra Szandra betegség miatt nem elérhető, ezért még augusztusban Biricz
András vállalta, hogy megcsinálja a Mafigyelő gólya számát.
Hegedüs Dávid: Ezzel mi lett? Mert mindenkitől kérted, hogy írjon cikkeket, de az újság
még nem készült el.
Biricz András: Van egy drive, amibe összegyűjtöttem mindent, minden Helyi Bizottság
írt egy rövid szöveget, de elakadt a dolog az olvasószerkesztésnél és a tördelésnél. Ha
sikerül is valamit csinálni, akkor az már nagy valószínűséggel online lesz.
• Médiamegjelenések:
Vámi Tamás Álmos: Mi lett a Pál Bernadett által létrehozott infoplakáttal?
Hegedüs Dávid: Kész van, Bernadett szerint Maróti Jánosnál akadt el, aki nem nyomtatta
ki.
Maróti János: Én már rég mondtam, hogy nem vállalják a nyomtatást ott, ahol voltam.
Hegedüs Dávid: Jó, ki lesz nyomtatva, kérek Copy Generaltól ajánlatot, és megcsináljuk.
Németh Viktória: Bernadett annyit írt, hogy nincs mondanivalója, készült egy logó terv,
amit elküldött Szánthó Lénárdnak, aki még nem írt vissza.
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5. Informatikai fejlesztések, honlap
Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy a kamera továbbra is otthon vár rá, hogy összerakja.
Már minden megvan hozzá, kábelvezetőt is vett. Reményei szerint a héten otthon összerakja,
és jövő héten beszerelésre is kerülhet.
Hegedüs Dávid: Külső gépeket be tudod üzemelni? Az egyiknél a monitor nem akart bekapcsolni, a másik meg nem töltött be egyáltalán.
Szánthó Lénárd Lajos: Felírom a feladataim közé. Tehát a kamera beszerelése folyamatban van,
a logók és az egységes design még sehol sem tart. Lenne egy kérdésem. Mit szólnátok ahhoz,
ha az ELTE-n az előadásokon készült videófelvételeket a Mafihe támogatná? A Mafihe adná
a tárhelyet, meg az eszközöket, és azt egy-egy ember kikölcsönözhetné, visszahozza felvétellel
együtt, mi felrakjuk, megosztjuk.
Németh Viktória: Én nem támogatom ezt, mivel az egyetem nem otthoni videózásra lett kitalálva, hanem arra, hogy bejárjanak az emberek. Az oktatók sem örülnének neki, ha néhány hét
elteltével már csak annak az egy embernek tartanának órát, aki a kamerát tartja.

6. Egyebek
Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy a Mafihés levelező listák szinte halottak, az elnökségi
levlisták élnek, de minden más teljesen inaktív. Alapvetően az, hogy a tagok egymással kommunikáljanak, és megosszák az infóikat az nem megy.
Németh Viktória: Ezek a levlisták inkább jöttek létre azért, hogy az elnökség tagjai elérjék a
tagjaikat, ez pedig egyelőre teljesen jól működik.
Hegedüs Dávid 16:26-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2016. szeptember 7.

Hegedüs Dávid
Elnök

Németh Viktória
Titkár
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