Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Elnökségi Ülés

Időpont: 2016. december 16. 17:06
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 3 fő.
Hegedüs Dávid jelöli Vanó Lillát jegyzőkönyvvezetőnek.
Az Elnökség: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta Vanó Lillát jegyzőkönyvvezetőnek.
Napirendi pontok:
1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
2. Országos programok
3. Mafigyelő, médiamegjelenések
4. Informatikai fejlesztések, honlap
5. Egyebek
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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
7 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2016/41.
Az Elnökség 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.

2. Országos programok
• Ortvay:
A külföldi nyertesek nyereményeinek elküldéséhez, mely Amazon utalvány lesz, még be
kell kérni az e-mail címeiket, ahova kérnék a nyereményt.
• TISK:
2017. február 10-12 között kerül megrendezésre. A teljes program hamarosan elkészül,
a külföldi előadóról külön poszt készül. A plakátot a Helyi Bizottságok is megkapják
majd hirdetés céljából, illetve a Szakkollégiumokat is megpróbáljuk elérni egy-egy plakát
kiakasztása érdekében. Eddig 18 jelentkező van.
• CERN Kirándulás:
2017. február 21-26 között kerül megrendezésre. Elkezdődött a hirdetés és a jelentkezés
is. Eddig 17 jelentkező van.
• BSS:
2017. július 17-23 között kerül megrendezésre. A Gábor Dénes Főiskolát sikerült elérni,
ott tudnánk termet bérelni, de a büfét nem biztos, hogy magunknak meg tudnánk valósítani, jelenleg a válaszukra várunk. A szállás keresés még folyamatban van, felmerült több
lehetőség Siófokon. Februárban már el szeretnénk kezdeni hirdetni.
• Német csereprogram:
A németektől már megkerestek minket, az esemény időpontjával kapcsolatban, mivel nekik
az augusztus vége, szeptember eleje nem lenne jó, így viszont nehéz lenne nekünk szállást
találni. A tervezett helyszín Debrecenben az Atomki, ha az ELI továbbra sem válaszol.

3. Mafigyelő, médiamegjelenések
• Mafigyelő:
Sok külföldi megkeresi a Mafigyelő oldalát, illetve sokszor próbálták már feltörni. Szánthó
Lénárd Lajos felveti az ötletet, hogy eddig, ha valaki tízszer sikertelenül próbál belépni,
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akkor letiltja az oldal tíz percre, és ezt az időkorlátot lehetne feljebb vinni.
Az eddig megírt, de még be nem fejezett gólyamafigyelőt elvetettük, mert már nem aktuális. A következő évit terveink szerint tavasszal elkezdjük.
• Médiamegjelenések:
Pál Bernadett által elkezdett logókat Sveiczer András fogja befejezni. A BSS-re is megkezdődik a plakát tervezés. A Fizika Intézet hirdetőtáblájáról le lett szedve a TISK plakát,
melynek majd jobban utánanézünk.

4. Informatikai fejlesztések, honlap
• Informatikai fejlesztések:
Az ELTE-s szerverek miatt nehéz megakadályozni a spam-leveleket, de dolgozunk ezek
kiszűrésén.
• Honlap:
Néhány Elnökségi tag még nem írt bemutatkozást a honlapra. A BSS honlapja átalakításra szorul.

5. Egyebek
Hegedüs Dávid aktívabb munkára szólítja fel az Elnökséget.
Hegedüs Dávid 18:12-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2016. december 16.

Hegedüs Dávid
Elnök

Vanó Lilla
Jegyzőkönyvvezető
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