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Elnökségi Ülés

Időpont: 2015. november 2. 20:10
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Melléklet: Jelenléti ív

Szavazati joggal jelenlevők száma: 5 fő.

Napirendi pontok:

1. Pénzügyi helyzet, pályázatok

2. Országos programok

3. Honlap, Mafigyelő, médiamegjelenések

4. Informatikai fejlesztések

5. SzMSz

6. Egyebek

Szavazás a napirendi pontokról: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogad-
tuk.
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1. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Az Elnökség megbeszélte, hogy az új tisztségeket betöltőknek el kell intézni a banki hozzáférést,
illetve a Vezetőségi ülésen beszélni kell a Helyi Bizottságok pénzügyeiről.

A CERN Kirándulásra pályázatot fogunk leadni a Wigner Fizikai Kutatóközpontnak és a
Pázmány-Eötvös Alapítványnak. Ezen felül tervben van a Nemzeti, Kutatási és Fejlesztési Hi-
vatal is, de tekintve a múltkori igen hosszadalmas procedúrát ez még kérdéses.

Ezeken kívül szóba került az EPER (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő), ahol az iroda
fenntartásra lehetne pályázni.

2. Országos programok
• Schw2015:

Nemrég kapott az Egyesület egy megkeresést dr. Bartos-Elekes Istvántól, hogy vegyünk
részt megfigyelőként egy Nagyváradon idén XXV. alkalommal megrendezésre kerülő SCH-
WARTZ Emlékversenyen. Az Egyesület megtárgyalta a kijutás lehetőségét és arra jutott,
hogy sajnos későn érkezett a megkeresés ahhoz, hogy országos szinten is hirdethető legyen
a verseny, a Elnökség tagjai pedig egyetemi és egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudnak
elmenni az eseményre.

• CERN kirándulás:

Maróti János Endre beszámolt. Az ESRF-be nem tudunk idén menni, mert abban az
időpontban amikor a kirándulás lesz ott egy konferencia lesz. Viszont az ILL-be ettől
még tudunk menni, várnak minket. Felmerült másik opciónak az EMBL, ahonnan még
nem érkezett válasz. Mivel az eddigi tervek így felborultak, visszakerült az EPFL is a
tervbe.

Maróti János Endre megkérte Pál Bernadett Diánát, hogy CERN póló tervezetet készít-
sen a következő elnökségire, amit elvállalt.

Hegedüs Dávid: A hirdetést december közepére tervezzük.
Németh Viktória: Az szerintem későn van, valamikor dönteni kell a kijutókról is, és azt
szerintem egyikünk sem szeretné a vizsgaidőszakban.
Hegedüs Dávid: A döntés lehetne december végén. A hirdetéshez viszont kéne egy plakát.
Pál Pernadett Diána: Melyik a fontosabb? A póló vagy plakát?
Hegedüs Dávid: A plakát.
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• TISK:

Maróti János Endre beszámolt. Vámi Tamás Álmos még korábban említette, hogy a
témakör a neutrínó legyen, ez jó ötlet, de kellenek előadók.

Hegedüs Dávid: Én csak attól félek, hogy nem fogják érteni az emberek.
Vámi Tamás Álmos: Úgy kell csinálni, hogy értsék.
Hegedüs Dávid: De ez is olyan, mint anno a kvantum volt. Első napot értettem, pedig
akkor már tanultam kvantumot. Esetleg lehetne valami más, ami a gólyákat is megfogja.
Erről jut eszembe a Vattay Tanár Úr ártal javasolt iskolát is meg lehetne csinálni valami-
kor, mert az egy teljesen jó ötlet, és mondta Vattay Gábor, hogy erre szerezne embereket
is.
Maróti János Endre: lehetne a Budapesti Hétvége is.
Hegedüs Dávid: van ötletetek a TISK-re előadónak?
Vámi Tamás Álmos: Ha gondolod összeállítok egy listát azokról, akikre én gondoltam.

• MOEV:

Egy országos program, amit az EHB-MFHB közös szervezése. Maróti János Endre el-
mondta, hogy ő senkitől semmilyen információt nem kapott ezzel kapcsolatban, így nem
is tud miről beszámolni.

Hegedüs Dávid: Írok nekik, hogy informáljanak.

• Német csereprogram
Galgóczi Gábor beszámolt. A minap írt a német hölgy, hogy ő most nem ér rá, és szeretné,
hogyha eltolnánk egészen jövő szeptemberig ezt a cserét. Nem tudja, hogy erőltessük-e a
témát, azt írta az ottani külkapcsolatis, hogy fél évig bizots nem is lesz ott.

Hegedüs Dávid: Mit szóltok ahhoz, hogy szeptemberben legyen?
Vámi Tamás Álmos: Ana, az IAPS elnöke nem igazán foglalkozik ezzel a cserével, így
akkor lesz, amikor mindketten ráérünk.
Hegedüs Dávid: Szerintem írjunk rájuk, kérdezzük meg, hogy mikor lenne nekik jó, a
szeptember úgy gondolom elfogadható időpont.
Galgóczi Gábor: Mikor beszéljünk erről legközelebb?
Németh Viktória: Szerintem március elején, akkor rájuk is ismét ráírhatunk, és kapunk
egy frissebb információt a helyzetről.
Vámi Tamás Álmos: Gábornak milyen feladata lesz így ebben az évben?
Galgóczi Gábor: Volt szó a portugálokról, felveszem velük a kapcsolatot, illetve kgy-n
említettétek az olaszokat, velük is beszélhetek.
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• Náboj:
A Náboj Fizika egy nemzetközi verseny középiskolásoknak, melyen ötfős csapatok kép-
viselik iskolájukat. A verseny teljes hossza 120 perc, ezalatt kell a csapatoknak a lehető
legtöbb feladatot megoldani. A fizika szekció idén kerül át Szlovákiából Magyarországra,
a BYMS vállalta el a szervezését, és ők kérik a segítségünket.

Maróti János Endre: A nagy szervezésben nem gondolom, hogy benne kéne lennünk,
de ha kisebb dolgoknál elkél a segítségünk (gondolok itt büfére vagy felügyeletre) abban
szerintem segíthetünk.

• International School Day:

Dávid: Össznépien november 10-én elmegyünk középiskolákba és tartunk fizika népsze-
rűsítő előadást. Jani: szerintem írjuk meg, hogy nagyon sok ilyen programunk volt az
évben, ez már nem fér bele. Dávid: Viszont magánakcióban lehetne ilyen.

• PLANCKS:

Az esetleges pályázás miatt meg kell tudnunk számos információt, így Galgóczi Gábor
felveszi a szervezőkkel a kapcsolatot.

3. Honlap, Mafigyelő, médiamegjelenések
• Hegedüs Dávid üdvözölte Tóth Petra Szandrát köreinkben, Vámi Tamás Álmos pedig

megkérte, hogy mondjon magáról pár dolgot. Petra elmondta, hogy az egyetemet 2008-
ban kezdte, de egészségügyi okok miatt fel kellett függesztenie, így most az elsőévesekkel
vannak közös órái. A köztes időszakban a port.hu-nál dolgozott mint szerkesztő, nagyon
ért ahhoz, hogy hogyan kell jó helyre, jókor, jó szöveggel kirakni cikkeket. A technikai
dolgokhoz is ért, csak még nem kapott jelszavakat. Karrierjét azzal kezdené, hogy új
tagokat toboroz, mivel a mostani tagok többsége végzős, ehhez valami partizánakciót fog
kitalálni. Arra gondolt, hogy konkrét feladatkörökre kéne felhívásokat írni, az talán töb-
beket megfogna. Szeretné felfrissíteni az interjúkat, amikhez a Mafihének már vannak is
nyers anyagai, melyeket csak fel kéne dolgozni.

Hegedüs Dávid: A Helyi Bizottságokat nyugodtan zaklasd, hogy írjanak a programjaikról
beszámolókat, cikkeket.

• Hegedüs Dávid a médiamegjelenésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Copy Generallal
lesz valamilyen szerződésünk, aminek köszönhetően nagyobb kedvezményünk lesz, illetve
tudunk majd utalva fizetni.
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Maróti János Endre: Az infó plakát viszont náluk nagyon drága, keresni kéne olcsóbbat.
Pál Bernadett Diána: Mindenhol ennyibe kerül.

• Szánthó Lénárd Lajos: Remélem, hogy a mafiheonline felületét Petra tudod majd kezelni,
ezt majd megbeszéljük, ezzel biztosan lesz munka. Honlapokkal úgy állunk, hogy én még
nem sok kódot kaptam Sárádi Andrástól, így ott még nem tudtam elkezdeni a munkát.
Vámi Tamás Álmos: Pedig kellett volna kapnod.
Szánthó Lénárd Lajos: Jelenleg az a terv, hogy minden honlap egyforma lenne, közös
motort kapna a wordpress, ami növelné a biztonságot. A tagosodást eddig egy google
form valósította meg, most szeretném, hogy legyen egy saját fejlesztésű program, ami
saját adatbázisba menti az adatokat.
Maróti János Endre: Bármi más jelenetkezési felület is itt lenne?
Szánthó Lénárd Lajos: Igen. Lenne egy honlap, amin minden össze lenne gyűjtve. Ez
egy regisztráció form gyűjtemény lenne, ahonnan ti is könnyen ki tudjátok majd gyűjteni
az adatokat.
Vámi Tamás Álmos: Majd át kell írni a regisztrációs szöveget.
Szánthó Lénárd Lajos:Az összes HB honlapot egyesíteném. Lehet olyat csinálni, hogy
a HB-k külön kategóriák, így mindenki megoszthatja csak a saját dolgait a bizottságon
belül, de az egész kicsit talán összeszedettebb lenne.

4. Informatikai fejlesztések
Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy sikerült megcsinálnia az e-maileket, a szerverünk sokkal
szebb, jobb és biztonságosabb ( és halkabb is) lett. Folyamatosan települnek a szoftverek a
gépre, lesz rajta egy naptár is. Amit e-mail accountot kaptak a tisztségviselők azzal tudnak
majd mindenhova belépni. Az irodában az internetkábel éppen szétszakadóban van, ezért
Lénárd szeretne újat venni. Szeretne ezen felül elosztót venni illetve szünetmentes tápegységet.
Ezek még megbeszélés tárgyát képezik.

5. SzMSz
Az Elnökség talált egy időpontot, amikor összeül és megpróbálja véglegesíteni az SzmSz-t, ez
november 12-én lesz.
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6. Egyebek
• Raktártakarítás

Hegedüs Dávid: A raktárat rendbe kell rakni. Időpontról később csinálunk egy doodle
szavazást.

Hegedüs Dávid 22:04-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2015. november 2.

Hegedüs Dávid Németh Viktória
Elnök Titkár
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