Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Elnökségi Ülés

Időpont: 2016. október 13. 18:05
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 5 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
13 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2016/39.
Az Elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
• Pályázatok:
Az Elnökség megbeszélte, hogy a BSS-re csak akkor kezdjük meg a pályázást, ha már fixen
megvannak az előadók. Jelenleg 15 előadót találtunk, akiknek még írni kellene. Az ELTE
Tehetséggondozási Alapot tervezzük megkeresni és egyéb cégeket, minél előbb. Illetve a
régi támogatókat esetleg újból meg lehet keresni, mint Paks és Furukawa. A pályázatokhoz
hozzá lehetne csatolni a tavalyi és tavalyelőtti beszámolókat a programokról és néhány
képet is.
Galgóczi Gábor: Meddig kellene megkeresni a cégeket?
Hegedüs Dávid: Jó lenne a héten.
• Pénzügy:
A Helyi Bizottságok pályázhatnak majd az adó 1%-ból befolyt összegek maradékára, melyet közhasznú tevékenységekre költhetnek el. Az Ortvay nyereményeit is finanszírozzuk,
de nem nagy összegben, mivel az már lett támogatva egyszer.
Sveiczer András: Nyereményekre is költhetnénk az adó 1%-ból.
Galgóczi Gábor: Esetleg IAPS-es programokra kifizetnénk a részvételi díjakat?
Hegedüs Dávid: Nem, mert nem mi döntjük el ki mehet ezekre a programokra.

3. Országos programok
• MOEV:
November 26-án kerül megrendezésre, a zsűri már megvan rá. Az esemény leírás tegnap
lett kiküldve e-mailben, illetve hamarosan facebook esemény is készül.
• TISK:
A Téli Iskola február 10-től 12-ig fog tartani. A kutatók november 1-ig adnak le programot. Jövőhéten elvileg már külföldi előadó is lesz. Az ő szállás és utazási költségeit a
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fúziós csoport finanszírozza. Az előadóktól absztraktokat kértünk. Szálláshely a részvevők
számára már le lett foglalva, február 8-ig ingyen lemondható. A szállást kérő jelentkezőknek a jelentkezési felületet december 1-jén lezárjuk.
Hegedüs Dávid megkérte Sveiczer Andrást, hogy frissítse a TISK honlap dizájnját.
• Cern kirándulás:
A tervezett indulás február 21-e. A CMS látogatása biztos: február 23-a 14 óra. A
bunkerbe idén nem lehet menni, ezért másik szállást kell keresni.
Hegedüs Dávid: Cernnel ki a kapcsolattartó?
Biricz András Mátyás: Én.
Hegedüs Dávid: Figyeljetek rá, hogy küldenek egy rövid határidős visszaigazoló levelet.
Sveiczer András: Igen, 48 órátok lesz visszaigazolni, ha azt elmulasztjátok, akkor úgy
veszik, hogy nem mentek.
• BSS:
Előző BSS-en egy középiskolai kollégiumban volt a szállás megoldva, ahová most nem
biztos, hogy van lehetőség menni. Ez január 1-jén fog csak kiderülni, ami már késő és B
tervként egy másik szállást keresünk.
Bódai Viktória: Hogy haladtok a B tervvel? Megkerestetek bárkit is?
Galgóczi Gábor: Még nem, a terv az, hogy ugyanott leszünk mint tavaly, de másik
kollégiumot még nem kerestünk.
Hegedüs Dávid: Pannon Egyetem kollégiumára gondoltunk, Balatonalmádihoz közel van.
• Német csereprogram:
Biricz András Mátyás: Szívesen segítek a szervezésben.
Hegedüs Dávid: Azt beszéltük, hogy legyen szeptemberben, mert a németeknek akkor jó.
Ki kellene találni, hogy hol legyen. Jó-e az ELI, próbálkozzunk Szegeddel vagy esetleg
Debrecennel?
Galgóczi Gábor: Keressük meg a Szegedi Helyi Bizottságot, hogy segítsenek információhoz jutni azzal kapcsolatban, hogy látogatható-e az ELI.

4. Mafigyelő, médiamegjelenések
• Mafigyelő:
A kész cikkeket át kell nézni a Gólyamafigyelőben, mert sok utalás van bennük a Közgyűlésre, ezenkívül az új elnökségi tagok még nem írták meg a saját szövegüket. Az online
felületre felkerült a bemutatkozása a Mafigyelőnek és a főszerkesztőnek. Illetve kész van,
hogy milyen pozíciókra keresünk embert, ez a Helyi Bizottságoknak is ki lesz küldve.
Tóth Petra Szandra: Sok kész cikkünk van, amiket majd ki fogok rakni. Gondoltam rá,
hogy kellene egy toborzót csinálni.
Hegedüs Dávid: Mire gondoltál?
Tóth Petra Szandra: Október 23-a és 25-e között valamikor például behozni az irodába
őket és elmondani mit hogy kell csinálni.
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Hegedüs Dávid: Egy koncepciót ki kellene rá találni. Mondtad, hogy lehetne programokat
hirdetni a Mafigyelőben. A tavalyi programok beszámolóit fel lehetne használni.
Tóth Petra Szandra: Igen, van pár beszámolóm és az események meghirdetését is fel
lehetne rakni a Mafigyelő oldalára. A Helyi Bizottságoktól bekérem az évi egyszeri beszámolót a Tisztújítóról és hogy mit terveznek a következő évre.
Szánthó Lénárd Lajos: Az MFHB-ról és a DHB-ról nem tudunk semmit.
• Médiamegjelenések:
Bódai Viktória: Logókkal mi lesz? Pál Bernadett megígérte, hogy megcsinálja. Lénárd,
nem tudod mikorra?
Szánthó Lénárd Lajos: Bernadett csinált már párat, de abbamaradt. Arról volt szó, hogy
lesznek módosítások, azóta nem küldött új logókat.
Hegedüs Dávid: Mafihe ismertető plakát még az én elnökségem előtt kezdődő projekt
volt, ezt ki kellene nyomtatni, kérjünk árajánlatokat.

5. Informatikai fejlesztések, honlap
Az Ellenőrző Bizottság elnöke hozzáférési jogot kapott a honlaphoz. A kamerára le lett adva a
rendelés, remélhetőleg jövőhéten megérkezik és fel lesz szerelve. Külön levlista készül majd a
volt tisztségviselőknek és az aktívabb, érdeklődőbb tagoknak és ők kapnak majd külön e-mailt
az ülésekről.
Hegedüs Dávid: Lénárd mennyire mondtál le a tárhelyes projektről az előadás videóknak? Ennek mi értelme azok után, hogy az ELTE-n már kialakítottak egy ilyen rendszert a fizweb.elte.hut?
Szánthó Lénárd Lajos: Azt szeretném elérni, hogy a privát linket ne láthassa mindenki, mert
esetleg az oktatót ez zavarná és ellenezné a további felvételeket. A javaslatom, hogy a vimeonál
lehet venni tárhelyet és itt le lehet korlátozni az elérést. Az előnye, hogy minden Mafihe tag
láthatná.
Hegedüs Dávid: Nincs korlátozás?
Szánthó Lénárd Lajos: 5 GB-ot lehet feltölteni egy héten.
Szigeti Balázs Endre: Mi hetente veszünk fel 20 GB-ot.
Szánthó Lénárd Lajos: Ezt el lehet oszlatni.
Hegedüs Dávid: Hogyan szabod meg, hogy kik érhetik el? Csak a Mafihe tagok?
Szánthó Lénárd Lajos: Igen, Mafihe tagsághoz kötném, mert ugye mi fizetjük az éves díjat.
Hegedüs Dávid: Mindenképp beszéljünk a fizwebbel.
Sveiczer András: Lénárd, a levelező rendszer spam szűrését elintéznéd?
Hegedüs Dávid: A TISK honlapját november 1-től reklámozni szeretnénk szóval frissíteni kell.
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6. Egyebek
• Hegedüs Dávid: A Nyifff nyereményeket még intéznünk kell. Kértem e-mailt Dávid Gyulától a nyertesekről és egy arányszámot, hogy kinek milyen értékű legyen a nyeremény.
Az eredményhirdetés később lesz, amikor majd kiosztjuk a nyereményeket.
• Szánthó Lénárd Lajos: Mafihében ember váltás van, meddig maradjanak közösek a címek?
Hegedüs Dávid: Addig amíg kérik.
Hegedüs Dávid 19:40-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2016. október 13.

Hegedüs Dávid
Elnök

Bódai Viktória
Titkár
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