Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Elnökségi Ülés

Időpont: 2015. szeptember 7. 20:03
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 4 fő.
Napirendi pontok:
1. Pénzügyi helyzet, pályázatok
2. Országos programok
3. Honlap, Mafigyelő, médiamegjelenések
4. Informatikai fejlesztések
5. Új Alapszabály
6. Egyebek
Szavazás a napirendi pontokról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadtuk.
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1. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Pénzügyileg jól állunk, a legtöbb pályázat sikeres volt. Jelenleg van egy pályázati lehetőség a
PLANCKS-ra. Ehhez még be kell szereznünk némi információt, de amint ez megvan, tudunk
pályázni.

2. Országos programok
• BSS (Balaton Summer School):
Galgóczi Gábor beszámolt. A jelentkezők 10%-a nem ment el a rendezvényre, köztük
irániak és nepáliak is, akik vízum kiadási okok miatt nem tudtak belépni az országba.
Alapvetően jó hangulatú esemény volt, sok esti programmal és napközben balatoni fürdéssel. A visszajelzések szerint tetszettek az előadások a résztvevőknek. Összességében
beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
Vámi Tamás Álmos: Ellentmondásos visszajelzéseket kaptam az előadások koncepciójával
kapcsolatban: volt akinek az egységes, mini-kurzus szerű koncepció tetszett, volt akinek
pont az, hogy válogathatott az előadások között.
Maróti János Endre: Nekem egy problémám volt, ezt mindenkinek fel lehet róni. Volt
lehetőségük a résztvevőknek választani, hogy vegetáriánus ételt kérnek vagy nem, és volt
aki ezt választotta, de mégsem kapott ilyen ételt. Ha megadjuk a választásra a lehetőséget
akkor legyen is mit választani, úgy gondolom. Későbbi programszervezés során erre oda
kell figyelni.
Galgóczi Gábor: Alapvetően a szállás is jó volt, igaz az időjárás nem volt kedvező, nagyon meleg volt, de ki lehetett bírni. Szerintem sokkal több ember is jöhetett volna. Hol
vesztek el az emberek? Miért nem jöttek?
Vámi Tamás Álmos: Sok németre számítottunk a cserekapcsolat miatt, de érdekes indokkal utasították el a részvételt. A magyarok voltak nagyon kevesen, amire azt kaptam
indoknak, hogy drága volt. Szerintem ez egy hétre, reggeli, ebéd vacsorával, szállással,
előadásokkal, strandbelépővel sőt még a kirándulásokkal együtt egyáltalán nem drága.
Galgóczi Gábor: Cora javaslatára tettük a nyárnak ezen részére az iskolát, így nem értem,
hogy miért volt ilyen kevés német.
Szánthó Lénárd Lajos: A nyári időpont is gond lehetett.
Hegedüs Dávid: Későn lett reklámozva.
Németh Viktória: Szerintem nem volt későn reklámozva, már februárban mentek ki erről
levelek.
Vámi Tamás Álmos: Van jobb időpontra javaslat? Lehet az is baj volt, hogy túl tág volt
a témakör. Mindenkit meg akartunk fogni, és pont ezzel nem fogtunk meg senkit. Jobb
lenne a specifikus téma.
Vámi Tamás Álmos: Szeretnénk ez úton is megköszönni a rendezvény sikeréhez elengedhetetlen segítséget a MATEHETSZ-nek, a Pázmány-Eötvös Alapítvány-nak és az MTA-nak.
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• Gólyatábor:
Hegedüs Dávid beszámolt. A Zemplénben, füzérradványi szálláshellyel voltunk 5 napot.
Szinte mindenben más volt, mint az eddigiek, de a kaját leszámítva egészen jó volt. Volt
két napon túra, egy sportnap. Úgy láttam, hogy tetszett a gólyáknak, bár így is elég
kevés résztvevő volt.
Vámi Tamás Álmos: Volt már korábban is erről szó, hogy lehetne csinálni országos ”gólyatábort”, amiben minden fizikushallgatót meghívunk az országból, közösségépítési céllal.
Maróti János Endre: Szerintem ez nem fog beleférni az embereknek. Lesz nyári iskola,
minden egyetemen gólyatábor, ICPS is egyeseknek. Ezen felül még egy ilyen Mafihe tábor
már túl sok lenne.
• ICPS:
Maróti János Endre beszámolt. Részt vett a Delegate Day-en, aminek az első napja
érdekes és hasznos volt, míg a második napon workshopok voltak, ahol nagy hangsúly
fektettek az Alumni szervezetre. Maga az ICPS kicsit sántított, elég sok ponton voltak
hiányosságai a szervezésnek, többek között nem voltak absztraktok, az előadók a megérkezés estéjén tudták meg az előadásuk időpontját, és még sorolhatnám.
Hegedüs Dávid: Kiegészíteném. A sportnapon nem volt labda, a Nations partyhoz nem
voltak edények amiben főzhettünk volna, volt olyan, aki egy segítőnél otthon főzött, mert
már nem volt hely.
Pál Bernadett: Az összes időpont rosszul volt kiírva, ezeket átírogatták, majd azokat
megintcsak átírták.
Hegedüs Dávid: Minden bulinak éjfélkor vége volt.
Pál Bernadett: Végül pedig elmaradt a Farewell party.
Vámi Tamás Álmos: Málta hogy áll a szervezésben?
Galgóczi Gábor: Mi úgy tudjuk, hogy a szállás a tengerparttól 15 percre van busszal,
messze van a szállás az előadások helyszínétől is.
Vámi Tamás Álmos: Milyen az új elnökség?
Maróti János Endre: Az összes horvát benne van. Kicsit talán elnyomó többségben is.
Galgóczi Gábor: Eddig sok general member volt, de most lesz sok konkrét hivatalos szerep is, köztük például olyan, hogy PR Manager.
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• CERN Open days:
Időpontja szeptember 12-13. A Mafihe segít a Wigner Fizikai Kutatóközpontnak a szervezésben, mindkét napra van elég segítő.
• Ismerkedős est:
Időpontja szeptember 17. 7Ker-ben lesz. Minál hamarabb meg kell kezdeni a reklámozását.
• NYIFFF:
Időpontja szeptember 18-20.
Vámi Tamás Álmos: Arról volt szó, hogy Dávid Gyula ma elküldi a zsűri létszámát. Ez
nem történt meg. Hivatalos árajánlatot kell kérni a szállástól. A résztvevők: 8 csapat, 36
fő. A Mafihe nevében Maróti János Endre és én leszünk lent. Találni kell egy időpontot
a bevásárlásra, illetve kell szerveznünk különvonatot. Elvileg lesz egy másik NYIFFF is
valamikor májusban.
Biricz András: Miért nem lehet állandósítani szeptemberre? A tavalyi nagyon bénán
volt megcsinálva, esélyünk se lett volna felkészülni. Szerintem több értelme lenne, ha
nyár elején kiadnák a feladatokat, lenne idő felkészülni, és szeptemberben nem ütközne
semmilyen zárthelyivel vagy egyéb programmal sem.
Vámi Tamás Álmos: Rendben végiggondoljunk, illetve én még mindig tartom, hogy kéne
csinálni egy új honlapot.
• MOEV:
Lehetséges időpontja november 13-14. Kell beszélnünk az EHB és az MFHB-val.
• TISK:
Amint megtudjuk, hogy ki kapja a Nobel-díjat, kitalálunk egy ehhez kapcsolódó témát.
• Ortvay:
Időpontja október 22- november 2.
• KGY:
Időpont: október 23-25. Az Eötvös József Collegium elfogadta a kérést, így ott lesz
megtartva a tavalyihoz hasonlóan.
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3. Honlap, Mafigyelő, médiamegjelenések
Az angol honlapot fel kell frissíteni, ennek a megvalósítása már elindult. A folyamatot fel kell
gyorsítani, Galgóczi Gábor foglalkozik a tartalmi dolgokkal, az angol szövegek megírásával, Sárádi András pedig felveszi a kapcsolatot azokkal, akiktől a hiányzó információkat várja.
A NYIFFF honlapot kéne frissíteni, ehhez Dávid Gyula és a Zsűri beleegyezésére lenne
szükség, akik nem szeretnék, hogy a Mafihe szerverén legyen a honlap (pedig épp most lett
felújjítva).
A Mafihe magyar nyelvű információs plakátja elkészült, az angolt pedig már csak frissíteni
kell. Pál Bernadett ígérete szerint a héten ez elkészül.
A Mafigyelővel kapcsolatban Tóth Ágnes írt egy rövid beszámolót, mert nem tudott jelen
lenni. A beszámoló szerint a gólyamafigyelő szerkesztése és nyomtatása sikeresen lezajlott, az
ELTE-n kiosztásra is került. Ágnes nincs megelégedve az Online Mafigyelővel, kevés a szerkesztő, kevés az olvasó, kevés a lelkesedés. Nem érzi, hogy jobban működne az újság online
formában. Szeretne egy statisztikát tetetni az oldalra, illetve szórólapokat készíteni, hogy a
szerkesztőségbe invitáljon tagokat. Ágnes szerint létfontosságú lenne a fiatalok bevonása, megújulásra van szükség, meg kell találni a Mafigyelő új helyét a fizikuséletben. Valószínűleg Ágnes
az őszi közgyűlésen le fog mondani, bár nem érzi úgy, hogy útjára engedhetné a Mafigyelő Onlinet, viszont nem lesz rá ideje, se ereje.
Hegedüs Dávid: Miért nem tudtam arról, hogy lehet menni szerkesztőségbe? Nem volt reklámozva semmi, szerintem a Mafigyelő szerkesztőjének követnie kéne azt az irányelvet, hogy az
emberek közelében van.
Vámi Tamás Álmos: Online mafigyelő szerintetek jó ahogy van?
Sárádi András: Szerintem jobb lenne papír alapon a Mafigyelő, ha van rá keret.
Vámi Tamás Álmos: Kell keresni rá pénzforrást, mert saját erőből nem tudjuk fizetni.
Maróti János Endre: Szerintem ha lehetne kettőt együtt az lenne jó. Blogként az online részt,
de mint újság szerintem is kéne, mert úgy jut el a nagyobb közönség elé.
Hegedüs Dávid: Az online Mafigyelő nem nagyon jutott el hozzám. Én nem hiszek ezekben az
online újságokban, inkább megszorításokkal kéne kiadni nyomtatott formában.
Szánthó Lénárd Lajos: Én nem látom ilyen állapotában értelmét. Nem túl szép a honlap, kevés
a cikk. Én alapvetően az összes honlapot (tehát minden Helyi Bizottságét és az újságot) egy
honlapra tennék, ahol mindenki mindent lát. Annyira sok hír nincs, beleférne, hogy minden
egy oldalon van. Cikk, hír, esemény, minden.
Németh Viktória: Szerintem a Helyi Bizottságok ebbe nem fognak bele menni.
Galgóczi Gábor: Szerintem Lénárd verziója jó, nyilván ez sokakat zavarna, de amit kell azt meg
kell tenni.
Vámi Tamás Álmos: A papíralapú Mafigyelőről a következő elnökség döntsön. Én az online
mellett vagyok, mert a mai generáció inkább olvas online híreket. Ez a legköltséghatékonyabb
is. Ha lenne rá külön forrás, akkor persze legyen nyomtatva.
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4. Informatikai fejlesztések
Szánthó Lénárd Lajos beszámolt. Radnai Tamással alapvetően a Mafihe iroda gépparkját
frissítették. Ez abból állt, hogy az irodai gép és az egyik kinti gép kapott egy új Windowst, illetve vírusírtót. Ezen kívül kint készült egy linuxos gép is. A hallgatók a kinti gépeket
használhatják, van kitéve egy papír, amin kérhetnek programokat a gépekre.
Ezen felül a BSS-re elkészült az új szerver, hogy a megnövekedett forgalmat ki tudjuk
szolgálni. A szervert összeépítettük, a piacon kapható legjobb alkatrészekből készült. A volt
szerverrel az volt a baj, hogy sokszor nem lehetett elérni. Lénárd több technikai újítást is
véghezvitt a szerveren.
Vámi Tamás Álmos: SMTP szervert tudsz még csinálni rá?
Szánthó Lénárd Lajos: SMTP-t kaptok, remények szerint szeptember végére.
Kézfeltartással szavaztunk arról, hogy a Balaton Summer School-on felvett anyagok tárolása céljából új merevlemezt vásároljunk: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
megszavaztuk.
Szánthó Lénárd Lajos: Ha lesz cloud, akkor úgy gondolom, hogy a Mafihe tagság mellé
minden Mafihe tag kaphatna 1 GB-os tárhelyet.
Biricz András: Már van a fizweb, a livius, hova akarunk még?
Vámi Tamás Álmos: Szerintem semmiképp sem kéne alanyi jogon adni, kérésre lehet.
Biricz András: Mi lesz az adatvédelemmel?
Szánthó Lénárd Lajos: Lehet erre nyilatkozat írni, kipipálják az igényléskor és máris meg van
oldva.
Hegedüs Dávid: Azt is meg kell oldani, hogy vagy hivatalosan saját felelősségre, vagy egyáltalán
ne lehessen illegális dolgot feltölteni.
Sárádi András: Ez mennnyi tárhely? Mert van nagyjából 250 tagunk.
Szánthó Lénárd Lajos: Az 500 MB bőven elég.
Vámi Tamás Álmos: Szerintem ez egy jó ötlet de mindenképpen legyen igénylős, ha lesz ilyen.
Vámi Tamás Álmos: A tagok nyilvántartásának lesz saját adatbázisa?
Szánthó Lénárd Lajos: Mindenképpen lesz.

5. Új Alapszabály
Az új Alapszabály folyamatosan készül, Németh Viktória egy ügyvédnővel konzultálva készíti az
első mintát. A tagosodással van probléma, ugyanis jogilag nem igazán létezhet olyan szervezet,
aminek évente minden tagja elveszti a tagsági viszonyát. Ezért új rendszert kéne bevezetni,
illetve azt kéne eldönteni, hogy hogyan működjön a tagosítás, mivel alapvetően a Közgyűlésnek
kéne döntenie minden tagosodni kívánó személy sorsáról.
Vámi Tamás Álmos: Esetleg azt lehet, hogy nem a Közgyűlés, hanem az Elnökség dönt a
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személyekről.
Maróti János Endre: Lehetne úgy, hogy jelentkezik, és mi később valamikor elfogadjuk a jelentkezését, akkor a jelentkezés napjától lesz tag.
A kérdésben nem született végleges megoldás, kérés, hogy minden elnökségi és ellenőrző
bizottsági tag, aki e-mailben kapott erről tájékoztatást olvassa végig a mintát, mert hamarosan
el kell küldeni az ügyvédnőnek az első ellenőrzésre.

6. Egyebek
• Maróti János Endre: Az IAESTE magyar csoportjához akarunk kapcsolatot?
Hegedüs Dávid: Szerintem hasznos lenne, korábban is volt, hogy kerestek minket, keresték a kapcsolatot.
Maróti János Endre: Jövőre szeretnék ott tisztséget, úgy biztos meglenne a kontakt.
• Vámi Tamás Álmos: ICPS 2011-es videók hol vannak?
Szánthó Lénárd Lajos: Jelenleg nem találjuk őket. Van egy mentés 2014-ről a charmról,
megpróbálom megkeresni.
Németh Viktória: A főszervezőket kéne megkeresni ez ügyben.
• Vámi Tamás Álmos: A minap voltam tárgyalni a BOSCH-val. Tudnak ajánlani laborlátogatást (mondjuk Budapesti Hétvégén releváns), és diploma témát (TDK hétvége).
Vámi Tamás Álmos 22:17 lezárta az ülést.
Budapest, 2015. szeptember 7.

Vámi Tamás Álmos
Elnök

Németh Viktória
Titkár
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