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Elnökségi Ülés

Időpont: 2015. szeptember 21. 20:05
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Melléklet: Jelenléti ív

Szavazati joggal jelenlevők száma: 4 fő.

Napirendi pontok:

1. Országos programok

2. Honlap, Mafigyelő, médiamegjelenések

3. Informatikai fejlesztések

4. Egyebek

Szavazás a napirendi pontokról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogad-
tuk.
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1. Országos programok
• NYIFFF:

Maróti János Endre beszámolt. A verseny rendben lezajlott, sok étel és ital, valamint
filctollak és egyéb kellékek maradtak. Ezeket a Zsűri kérése alapján vásároltuk, jövőre
nem kell ennyit venni. A versenyt a Maxwell démonai csapat nyerte.

Vámi Tamás Álmos: Jobban kéne tisztázni a NYIFFF-ben a Maifhe szerepét. Most olyan
volt, hogy mi autóztunk mindenért, így például gyufáért kellett Keszthelyre menni. Töb-
be került az út, mint a gyufa. Több mindent kéne átvenni a szervezésből.

• Ismerkedős est:
Vámi Tamás Álmos elmondta, hogy a rendezvényen 30 fő jelent meg, amiből körülbelül
10 volt gólya. A BME-ről, sajnos, senki nem volt jelen.

• CERN Open days:
Vámi Tamás Álmos elmondta, hogy a rendezvény jól sikerült, körülbelül 300 részvevő volt
a két nap alatt.

• KGY:
Maróti János Endre beszámolt. Szeptember 22-én lesz a KEPLER Kongresszus, 23-án
érkeznek a többiek és foglaljuk el a szállást, ezen a napon lesznek a workshopok, és 24-én
lesz a Közgyűlés. Később részletesebb programtervet fog kiküldeni, ahol a workshopok is
részletes leírást kapnak. Facebook esemény is hamarosan lesz.

2. Honlap, Mafigyelő, médiamegjelenések
Sárádi András beszámolt. A múltkori elnökségin megbeszéltek alapján egyeztetett és mindent
megbeszélt Szánthó Lénárd Lajossal, a Mafigyelő honlapjára felkerült a látogatottság figyelő
program, és az angol holnap is halad. A PHB-tól megkapta az angol szöveget, ami már ki is
került. Galgóczi Gábor hozzáfér az angol honlaphoz, így tudja szerkeszteni és fejleszteni azt
önállóan. A hét végére elkészülnek a frissítések.

Tóth Ágnes beszámolt. Csinált szórólapot, de reméli, hogy a médiakoordinátor tudna ne-
ki segíteni esetleg jobb szórólapot készíteni, amivel lehetne reklámozni a Mafigyelőt. Gondolt
arra, hogy lehetne szerkesztőségi nyílt napot szervezni, ahol a szerkesztés fortélyait tudná meg-
mutatni az érdeklődőknek.

Németh Viktória: Azt is nagyon kell reklámozni.
Vámi Tamás Álmos: A múltkor írtad, hogy nem szeretnéd folytatni, ez még mindig így van?
Tóth Ágnes: Igen, nem szeretném, mert szakdolgozom. Utódjelölt még nincs, próbálok keresni.
Vámi Tamás Álmos: Lesz a közgyűlésen Mafigyelős workshop is, ott mesélhetsz a terveidről.
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Vámi Tamás Álmos elmondta, hogy Pál Bernadett megcsinálta a plakátot, amit majd Bu-
dapesten nyomtat ki valahol, ahol megfelelőek a feltételek. Maróti János Endre megjegyezte,
hogy szerinte kicsit túl sok a szöveg a plakáton.

3. Informatikai fejlesztések
Szánthó Lénárd Lajos beszámolt. Haladnak a fejlesztések, de még nincs teljesen kész. Megfon-
tolta Sárádi András ötletét és bevezet egy rendszert, amivel azt lehet elérni, hogy ugyanazzal a
felhasználónévvel többfajta szolgáltatásra is bejelentkezhessenek a felhasználók. Október 2-át
jelöltük meg határidőnek.

4. Egyebek
• Az Alapszabály tervezet elkészült, ma kerül elküldésre az ügyvédnőhöz, aki eddig is segí-

tette a munkánkat. Előre láthatóan október 6-án találkozunk vele személyes egyeztetésre.

• Egy pályázathoz szükségünk van aláírási címpéldányra, aminek a beszerzése jelenleg fo-
lyamatban van.

• Németh Viktória talált pár jó állapotban lévő fotelt, amit felajánl az irodának. Ezek
csütörtökön fognak bekerülni.

• Maróti János Endre felvetette, hogy kellene egy raktár takarítás. Németh Viktória meg-
jegyezte, hogy az irodára is ráférne egy rendrakás.

Vámi Tamás Álmos 20:32 lezárta az ülést.

Budapest, 2015. szeptember 21.

Vámi Tamás Álmos Németh Viktória
Elnök Titkár
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