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

Határozat 2016/19.

Az Elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagoso-
dási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Az előző elnökségi óta nem történt változás a pénzügyi helyzet tekintetében. Még nem adtunk
le pályázatot, mert a BSS-el kapcsolatban előbb ki kell találni, hogy milyen taktikát válasszunk,
és csak azt követően indulhat meg a pályázás.

3. Országos programok
• CERN Open days:

A két napon átlagosan 7 fővel voltunk jelen a rendezvényen, a megnyitón Lévai Péter
külön köszönetet mondott nekünk a segítségért.

• Német csereprogram:
Biricz András elmondta, hogy kb 15 magyar és 25 német hallgató vett részt a programo-
kon. Egy meghívott professzor, illetve a hallgatók prezentációját hallgatták meg, ezen
felül látogatást tettek a DLR Institute for Planetary Sciencebe, a BESSY - részecskegyor-
sítóba és a PhysikalischTechnische Bundesanstaltba. Ezen kívül a Reichstag épületébe is
elvitték őket a szervezők.

• NYIFFF:
Hegedüs Dávid elmondta, hogy a hétvégén megkétszereződött a csapatok száma, 6 jelent-
kező van, viszont még részvételi díjat nem fizettek. A héten már csak annyi dolgunk van,
hogy bevásároljunk. Maróti János és Szánthó Lénárd ezt csütörtökön vagy pénteken meg
is teszi.

• KGY:
Hegedüs Dávid elmondta, hogy sajnos szállás csak az Eötvös József Collegiumban a föl-
dön, hálózsákban alvós módon lesz, mivel egyik ELTE-s kollégiumban sem volt szabad
szoba, a BME-s kollégiumok pedig csak a saját hallgatóiknak adnak ki szobát. A program
még nem tisztázott. Felmerült ötletnek a bográcsozás az Anna hegyen.
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Németh Viktória: Szerintem ez macerás, akkor már inkább szalonna sütés, ahhoz csak
kenyér kell meg szalonna, meg mondjuk lehet vinni hagymát is, és akkor már kész luxus.
De a bográcsozást nem gondolnám egy könnyen kivitelezhető dolognak.
Maróti János Endre: Workshopok kellenek?
Hegedüs Dávid: Mindenképpen, azt péntek estére be kell rakni, kell kommunikációs,
programszervezős és szmsz-es.
Németh Viktória: Tudatosítani kell az emberekben, hogy ez nem egy szabadon választható
program, mert ahhoz, hogy a Mafihe rendesen tudjon működni igenis szükség van arra,
hogy legalább évente egyszer rendesen összeüljünk és megbeszéljük a dolgainkat, és a
workshop is ezt segíti elő.

• TISK:
Hegedüs Dávid elmondta, hogy ez a programunk áll a legjobban, Vanó Lilla szervezi, a
plazmások nagyon lelkesek, és úgy döntöttek, hogy kifizetik a külföldi előadók költségeit.
Saját maguk között szervezik az előadás sorrendjét, egyelőre minden gördülékeny.

Németh Viktória: Ha már ennyire lelkesek és csinálják, akkor szerintem találjunk ki nekik
valami jópofa ajándékot.

• CERN kirándulás
Bélteki János volt, aki elvállalta a szervezői posztot, hozzá csatlakozott Biricz Anrdás,
viszont Bélteki János beszrvezte maga mellé Pál Balázst szervezőnek.

Hegedüs Dávid: Kell 3 szervező? Lehet annyi?
Biricz András: Simán.
Németh Viktória: Lehet, úgy kényelmesebb a szervezők dolga.

• School Day:
Biricz András elmondta, hogy az IAPS elnöksége még vitatja a támogatások mértékét, a
honlapon még nem nyilvános az Annual General Meetingen megszavazott témakör, de ha
minden igaz energetika lesz.

Hegedüs Dávid: Szerintem írjunk az energetikai szakkolégiumnak, és velük szervezzünk
valamit. Bár eleve sok sebből vérzik ez a dolog szerintem, hiszen még nincs meg a végleges
információ az IAPS részéről.

• BSS:
Maróti János Endre elmondta, hogy írt a Ramada hotelnek, akik azt mondták, hogy
tartják nekünk a két termet, ahol az előadások lennének. Megemlítették, hogy lehet
drágulni fognak az árak a tavalyihoz képest. Ezzel szemben Hegedüs Dávid mondta a
minap, hogy a kulturális házban is vannak nagyon jó előadók, ezért őket is meg fogja
keresni, hogy lehetne-e ott a rendezvényünk, ekkor vihetnénk saját büfét. Mindemellett
van egy hatalmas problémánk, mivel a kollégiumi felügyelet át fog kerülni a KLIK-hez,
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szóval a minisztériummal kell majd megbeszélni, hogy lehet-e ott a szállás, ami így nem
jelent 100%-os biztonságot.

Galgóczi Gábor: Szerintem át lehetne tenni másik városba a programot. Elsőre Keszt-
helyre gondoltam.
Maróti János Endre: De ha a KLIK nem fogja ott engedni a szállást, akkor nagy valószí-
nűséggel máshol se.
Hegedüs Dávid: Egyetemeknek nincs arrafele kollégiumuk? A Pannon Egyetemnek pél-
dául?
Maróti János Endre: De van arra, akkor őket meg fogom keresni, mert mindenképpen
kell egy B terv.
Hegedüs Dávid: Mindenképpen kell B terv, ugyanígy az előadótermeknek is akkor a kör-
nyékén kell helyet keresni.
Galgóczi Gábor: Ki legyen a támogatónk? Frei Zsolthoz mit szóltok? Tavaly beszéltem
vele és megpróbáltam puhatolózni, a nevét szerintem szívesen adná hozzá, ha nem kell
semmit se csinálnia.
Maróti János Endre: Az, hogy lejön és egy nyitó előadást tart az se fér bele?
Galgóczi Gábor: De, az valószínűleg igen. Tavaly javasoltam, hogy keressük meg az EL-
TE Tehettséggondozási Tanácsát.
Hegedüs Dávid: Igen, Orosz Évát fel fogom keresni hamarosan.
Galgóczi Gábor: Össze kell rakni az előadók listáját. Maróti Jánossal elkezdtük összeírni
a potenciális előadók listáját. Az ELTE elméletben erős, tehát általános relativitásel-
méletre és asztrofizikára lesz előadó, de lézerfizikára és detektorfizikára máshonnan kell
keresnünk előadókat.
Hegedüs Dávid: Két Helyi Bizottságunk is olyan egyetemen van, ahol lézerfizikával foglal-
koznak. Mindenképpen kell kísérleti előadás is, tehát velük is fel kell venni a kapcsolatot.
Galgóczi Gábor: A detektorfizikához talán Raffai Péter lehetne egy jó előadó.
Maróti János Endre: A Wigner FK-ban is vannak a témában emberek.
Hegedüs Dávid: Akarunk csinálni workshopot?
Galgóczi Gábor: Lehetne egy kerekasztal beszélgetés, ahol Frei Zsolt, Raffai Péter és még
néhány LIGO-s kutatótól lehetne kérdezni.
Hegedüs Dávid: Rendes feladatokra gondoltam a worshop alatt.
Maróti János Endre: A Wignerben használunk 2 programot, aminek a használatát lehet-
ne tanítani, csak sehol máshol nem használják semmire.
Hegedüs Dávid: Ha nincs általános gravitációs hullámos program akkor nincs értelme
ebből workshopot csinálni. Meg kérdés, hogy mennyire érdeklődnek az emberek ilyen
program iránt.
Galgóczi Gábor: Szegediektől kit keressek meg?
Hegedüs Dávid: Ha jól tudom Soltész Attila vette át az elnökséget.

• jövő évi Német csereprogram:
Hegedüs Dávid úgy gondolja, hogy a Német csereprogram magyar eseményét nem a BSS-el
kéne összehozni, hanem szeptemberben egy rendes csereprogram keretében nekik tervezett
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programokkal kéne megszervezni. Lehetne valamelyik Helyi Bizottság szervezésében.

4. Mafigyelő, médiamegjelenések
• Mafigyelő:

Hegedüs Dávid megkérte Biricz Andrást, hogy mondja el hogyan áll a Gólyamafigyelő.

Biricz András: Elvileg megvannak a dolgok, csak össze kell rakni. Kaptál bemutatkozá-
sokat a HB-k elnökeitől és az elnökségi tagoktól?
Hegedüs Dávid: Igen töltöttem is fel a bemutatkozó buborékokhoz is néhányat. Tóth
Ágnessel régen nem beszéltem. Már a héten be lehetne fejezni a szerkesztést, csak a tör-
deléssel nem tudom, hogy mi van. Ezt még beszéljük meg akkor Tóth Ágnessel.
Biricz András: Ha Ági vállalja, hogy mindent megcsinál, akkor meg tud jelenni az újság.
Hegedüs Dávid: Ennek semmi értelme, hogy októberben kiadunk Gólyamafigyelőt.
Biricz András: Ha tisztújító előtt 2-3 nappal kiadjuk, úgy még lehet jó.
Hegedüs Dávid: De az SzHB-nak már volt tisztújítója. Beszéljünk Ágival, aztán eldönt-
jük, hogy mi legyen jövő héten.

• Médiamegjelenések:
Pál Bernadett elmondta, hogy átküldte Szánthó Lénárdnak a logókat, akivel abban ma-
radtak, hogy a háromból az egyikkel egyikük sincs megelégedve, így arra még új ötletet
próbálnak kitalálni. 3 logó van egy setben, a levelező, a cloud és a mymafihe, és akkor az
utóbbi az, amin még ötletelnek. Lénárd feldobott egy olyan ötletet, hogy ha később lesz
egy videós oldal is, akkor ahhoz is már most lehetne logót tervezni.

Hegedüs Dávid: Beszélni fogok Lénárddal, hogy ne versenyezzünk a Fizwebbel. Ha tavaly
nem tudta megcsinálni, akkor most már engedjük el ezt a videós oldalt, és legyen minden
egy helyen a fizweben.
Németh Viktória: A plakátnyomtatás hogy áll?
Hegedüs Dávid: Ki fogom nyomtatni a plakátot, csak az elmúlt 2 hétben hatszáz fele
voltam.
Pál Bernadett: Anno 3 helyet kerestem meg: Copyguru, Copygeneral, Digitalpress. Ezek
közül az utóbbi kicsit drágább.
Hegedüs Dávid: milyen anyagra kérted az árajánlatot?
Pál Bernadett: Nem kültéri, hanem valamilyen vastagabb de normális papírra adtak aján-
latot, de már nem emlékszem pontosan.

5. Informatikai fejlesztések, honlap
Szánthó Lénárd Lajos kimentését kérte, de e-mailben elküldte a fontosabb információkat Né-
meth Viktóriának, aki felolvasta a levelet:
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"Szerver és honlap terén nagyjából ugyanott vagyunk, mint legutóbb. Rendeltem szünet-
mentes tápot a kamerának és a szervernek, valamint vettem kábelt és külső fali konnektort a
kamerának. Lehet leviszem NYIFFF-re, s ott összeszerelem.

Viszont lenne egy kérésem is: Hamarosan (remélhetőleg KGY-ig) belevágunk a videó-
hostolásba, ehhez viszont elengedhetetlen egy backup merevlemez. Ez 39 000 Ft (4 TB) +
10 000 Ft keret, hogy valami azért védje. (A lemez backup, tehát nem lesz állandóan a szer-
verhez kötve.)"

Hegedüs Dávid: Már kifejtettem az álláspontomat a videóval kapcsolatban, ezt el is mon-
dom majd Lénárdnak.
Maróti János Endre: De ha nem fogjuk a videókat tárolni, akkor ne is vegyen hozzá semmit,
mert ez nagyon drága.

6. Egyebek
Hegedüs Dávidot meghívta a Német Fizikus Egyesület, a jDPG a 10 évüket ünneplő eseméyre,
ami Drezdában lesz október 28-án. Egy éjszaka szállásást és az utazási költséget fizetik, és a
közös programunkról, a Német csereprogramról fog Dávid beszámolót tartani.

Galgóczi Gábor elmondta, hogy két lengyel tavalyi Ortvay helyezettes srác, Konrad és Filip
írt neki, hogy kéne nekik valami igazolás, hogy részt vettek a versenyen. Van erre valami forma
nyomtatvány?
Hegedüs Dávid: Megírjuk, én aláírom, pecsételem, de azért kérdezd meg előtte, hogy az oklevél
nem lesz jó? Vagy nem kapták meg? Érdekelne, hogy miért kell nekik külön igazolás.

Hegedüs Dávid 20:12-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2016. szeptember 20.

Hegedüs Dávid Németh Viktória
Elnök Titkár
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