Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Elnökségi Ülés

Időpont: 2014. november 6. 18:38
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 5 fő.
Napirendi pontok:
1. Pénzügyi helyzet
2. Országos programok
3. Honlap, Mafigyelő
4. Médiamegjelenések
5. Egyebek
Szavazás a napirendi pontokról: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadtuk.
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1. Pénzügyi helyzet
A Nemzeti Bizottsági Ülésen szó volt a Magyar Szinkrotron Bizottságról, akik támogatnák a
CERN Kirándulást bizonyos feltételek mellett. Az elnökkel levelezve kiderült, hogy maximum
150 000 Ft-os támogatást tudnának adni, melynek feltétele, hogy előtte minden Helyi Bizottság
tartson ismeretterjesztő iskolát. Ez terveink szerint a Helyi Bizottságoknak is megfelelő időpontban lenne egy délutáni program. Ezzel kapcsolatban az elnökség dolga, hogy pályázatot
írjon. Ezen felül kapunk támogatást a Wigner Fizikai Kutatóközponttól, ők fizetik a buszköltség
egy részét.
A Balaton Summer School-ra várhatóan az IAPS ad támogatást. Erre szintén kell pályázatot
írni, amire a hétvégén sor kerül. Támogatást várunk még az OTP Fáy András Alapítványtól
illetve a Pázmány Eötvös Alapítványtól, akiket még meg kell keresni.
Ortvay díjakról egyelőre nincs hír.

2. Országos programok
• Ortvay verseny:
A beadás határideje lejárt. Az eredményhirdetéshez még nincs terem foglalva, beszélni kell Dávid Gyulával a fejleményekről. Vámi Tamás Álmos nem tud jelen lenni az
eredményhirdetésen.
• MOEV:
Időpontja november 21-22. Meghívott zsűritagok: ELTE - Horváth Ákos, BME - Härtlein
Károly, külsős: Bojár Gábor a Graphisoft elnöke. Díjazás: első helyezett: ingyenes
részvétel a CERN Kiránduláson, további helyezettek díjazásáról a szervezők döntenek.
• 5Exchange:
Az ICPS-en felmerült csereprogram 5 ország között: Ausztria, Horvátország, BoszniaHercegovina, Szerbia és Magyarország. Eredeti tervek szerint egymást követő 5 héten
lenne az utazás. A fogadó országból jelen lenne 50 hallgató, a többi országból pedig 1212. Ez azt jelenti, hogy az az 50 ember, aki a magyar fordulónál jelen volt megy a másik
4 országba szétosztva, így 12 fő menne az egyes országokba.
Tervezett dátumok kezdésnek: február 21. vagy 28.
Az Elnökség megvitatta a kérdést.
Horváth Balázs: Van erre a cserére igény? Mit kezdünk azzal, ha valahova 20-an akarnak
menni valahova meg senki?
Pintér Ádám Balázs: Lesz elég ember? Hol lenne a magyar forduló?
Vámi Tamás Álmos: A mi szemszögünkből az a kérdés, hogy tudunk-e ilyet csinálni. Én
Pécsre gondoltam.
Németh Viktória: Lesz pénze erre a hallgatóknak?
Végeredményben: az IAPS-től több információ kell ahhoz, hogy erről beszélni tudjunk,
továbbá igényfelmérés is szükséges a HB-k között.
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• TISK:
Nagyjából megvannak az előadók, a szervezés folyamatosan zajlik.
• CERN:
Az NB óta változás nem történt. Várhatóan a látogatás sorrendje: Lausanne - EPFL,
Grenoble - ILL, ESRF, Genf - CERN. Ebben az esetben mindkét éjszakát a bunkerben
lehetne tölteni.
• BSS (Balaton Summer School):
Időpontja: július 20-26.
Jelenleg szálláskeresés folyik. Támogatásért felkeresik: ELI-ALPS, OTP Alapítvány, MATEHETSZ, IAPS. Javasolt még a Furukawa. Szálláshelynek felmerült lehetőségként Balatonalmádi.
• PLANCKS válogató:
Résztvevőktől történt egy olyan visszajelzés, hogy áprilisban már késő lenne repülőjegyet
venni, szállást foglalni. Előrébb kéne hozni a válogatót. Ezzel az Elnökség egyet ért. Új
időpont: február 5.

3. Honlap, Mafigyelő
A Mafihe honlappal minden rendben.
A Mafigyelő szerkesztősége lassan összeáll, lesz 3 rovatvezető. A honlapon eddig 3 cikk van,
ezek folyamatosan bővülnek, felkerülnek régi cikkek is, de már készülnek az újak is: lesz minden
HB-tól egy beszámoló, készül egy cikk a Nagy Szegedi Hétvégéről, illetve a Gólyatáborról, ezen
felül 2 rövid cikk az idei Nobel-díjakról. Az első Tea ás Kexen készült interjú is valószínűleg
szintén megírásra kerül.
Az online felületen folyamatosan vannak változások, jelenlegi újítás a fejlécnél a színátmenet. Van, aki szerint túl nagy a logó a cikkeknél. Sárádi András Tóth Ágnessel igyekszik
úgy megcsinálni a felületet, hogy minden igényt kielégítsen, további változások várhatók. Pál
Bernadett szükség esetén segít.

4. Médiamegjelenések
A Mafihét reklámozó plakát elkészült, ki lett küldve e-mailben. Az ott észrevett hibák javítását
még meg kell csinálni. Ezek A1-es méretben kerülnek nyomtatásra. Maróti János Endre tud
kedvezményesen nyomtatni, árak után érdeklődik a kontaktnál.
Február elejére CERN plakát, március elejére BSS plakát is lesz.

5. Egyebek
A Fény Nemzetközi Évének kapcsán az IAPS készül egy bemutató filmmel, amihez kérték
a tagokat, hogy készítsenek egy rövid videót, amiben bemutatják, hogy milyen programokat
3

terveznek a Fény Nemzetközi Évével kapcsolatban. Ez a videó a múlt héten elkészült. A Fény
Nemzetközi Évének van egy blogja, arra lehet írni minden ezzel kapcsolatos dolgot. Terjesszük
ezt a blogot, hogy mindenki láthassa, hogy hol milyen témában lesznek programok.
Lesz egy nyitónap is ennek kapcsán, amelyen az IAPS jóvoltából minden országból 2 tag
részt vehet. Tőlünk Vámi Tamás Álmos mindenképpen megy, a másik résztvevő még kérdéses.
Horváth L. Bence írt azoknak a felhasználóknak, akik rendelkeznek mafihés e-mail címmel,
hogy igényt tartanak-e még rá. Ezen felül tud róla, hogy nem működik a wifi, igyekszik megoldást találni. A Nokiától várt támogatás nem fog megvalósulni.
Vámi Tamás Álmos 20:17-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2014. november 6.

Vámi Tamás Álmos
Elnök

Németh Viktória
Titkár
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