Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Elnökségi Ülés

Időpont: 2014. október 9. 18:30
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 5 fő.
Napirendi pontok:
1. Pénzügyi helyzet
2. Országos programok (éves tervezet, Ortvay, CERN, BSS)
3. Honlap
4. Médiamegjelenések
5. Egyebek
Szavazás a napirendi pontokról: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadtuk.

1

1. Pénzügyi helyzet
Jelenleg kevesebb pénz van a számlán, mint amire számítottunk. Pénzszerzés céljából ötleteket
várunk, hogy kiket kéne megkeresni. Vámi Tamás Álmos megemlítette a MATEHETSZ-et,
Jófejű Anikó javasolta, hogy keressünk pályázatokat. Horváth Balázs megemlítette a Mafihe
Alapítványt, de arra jutott az Elnökség, hogy ez jelenleg csak bonyolítaná a helyzetet.
Vámi Tamás Álmos szólt, hogy az Elnökségben lévő új tagok banki hozzáférését el kell intézni.

2. Országos programok (éves tervezet, Ortvay, CERN, BSS)
• Ortvay verseny:
A verseny október 22-től november 3-ig tart. Az eredményhirdetés: december 4.
• MOEV:
Az EHB november 14-15-ét javasol, várjuk az MFHB véleményét.
• TISK:
Időpontja: február 2-4.
Vámi Tamás Álmos felvetette, hogy a téma legyen a Big Data. Az Elnökség megvitatta a
kérdést, Galgóczi Gábor szerint ehhez sok informatikai tudás kell, Horváth L. Bence úgy
gondolja, sokkal szűkebb kört lehet a témával elérni. Enyingi Vera Atala kifejtette, hogy
nem kell az informatikai tudás, a problémákról és a feladatokról kell beszélni.
A témáról az Elnökség szavazott: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség
elfogadta, hogy a következő TISK Big Data Téli Iskola lesz.
• Helyi Bizottságok látogatása
1. Szegedi Hétvége: október 23-25.
2. Pécsi Hétvége: február 6-8.
3. Budapesti Hétvége: március 6-8.
4. Debreceni Hétvége: időpont később
• CERN:
Vámi Tamás Álmos javaslata április eleje, tavaszi szünet. Felmerül a kérdés, hogy más
egyetemeken van-e tavaszi szünet. Pintér Ádám Balázs felveszi a kapcsolatot a Helyi
Bizottságokkal ez ügyben.
A főszervezők személyéről egyelőre nem született döntés. Pintér Ádám Balázs Szervezői
Csoport ülést hív össze a következő hétre, ahol minden fontosat megbeszélnek.
• NYIFFF:
Időpont: április 30. - május 3.
• Kolozsvári csere:
Tervezett időpont: május 8-10.
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• PLANCKS:
Időpont: május 22-24. Az előválogató időpontja: április 8.
Teendők: feladatokat és zsűrit keresni. Vámi Tamás Álmos felveszi a kapcsolatot Dávid
Gyulával.
• ICPS:
Időpont: augusztus 12-19.
• Nyári Iskola:
Az időpont végett a németekkel kell egyeztetni, korábbi évekből kiindulva nyár közepére
lehet számítani, bár a német tanrend jelentősen eltér a miénktől.
A szervezést már most érdemes megkezdeni.
• Hírlevél:
Megállapodtunk abban, hogy Pintér Ádám Balázs, az Egyesület programfelelőse havonta
ír az éppen aktuális programokról hírlevelet. Horváth L. Bence javasolta, hogy a tagosításkor elkért e-mail címekre küldjük ki, így közvetlen el tudunk jutni a tagokhoz. Ezzel
kapcsolatban Vámi Tamás Álmos felvetette az új tagok bevonzásának problémáját.
Az elhangzott időpontok felkerültek a mafiheonline Google naptárába.

3. Honlap
A támogatók logója frissítésre került.
Vámi Tamás Álmos javasolta, hogy tegyünk fel egy naptárat a honlapra, hasonlót, mint ami
az EHB honlapján már működik.
Online Mafigyelő honlap címe: mafihe.hu/∼honlap/mafigyelo/

4. Médiamegjelenések
Szó volt arról, hogy létre hozunk angol nyelvű Facebook oldalt is. Pál Bernadett javasolta, hogy
a jelenlegi oldalon kerüljenek ki a posztok angolul és magyarul is, ezzel gyorsítjuk a munkát,
mégis ugyanúgy eljut mindenkihez az információ. Hamarosan megindul a teszt, ha nem lesz
sikeres, akkor visszatérünk a témára.
Lesz egy Mafihét bemutató poszter, már folynak a munkálatok.

3

5. Egyebek
Radnai Tamás javasolta a webmail-es levelezési rendszert, amit biztonsági célokra vezetünk be.
A rendszer korábbi levelezések megkeresése igen hasznos.
A Ellenőrző Bizottság levelezése megváltozott, minden EB tag megkapja az eb@mafihe.hu email
címre küldött leveleket.
Horváth L. Bence megemlíti, hogy a levelezési listákat a Helyi Bizottságok nem használják.
Horváth L. Bence elmondta, hogy előrehaladott állapotban vagyunk a Nokiával, hogy lecseréljük az iroda gépparkját.
Vámi Tamás Álmos 19:57-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2014. október 9.

Vámi Tamás Álmos
Elnök

Németh Viktória
Titkár
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