
Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Elnökségi Ülés

Időpont: 2015. november 16. 20:08
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. Informatikai fejlesztések

4. SzMSz

5. Egyebek

Szavazás a napirendi pontokról: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogad-
tuk.
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1. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Hegedüs Dávid a következő héten találkozik a Wigner FK főigazgatójával, Lévai Péterrel, hogy
a már korábban Vámi Tamás Álmos által a Mafihével kialakított jó viszony fennmaradjon. A
CERN Kirándulásra hamarosan leadjuk a pályázatot a Pázmány-Eötvös Természettudományi
Információs Alapítványnak. Továbbra is kérdéses, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatalnak adjunk-e be pályázatot.

2. Országos programok
• CERN kirándulás:

Maróti János Endre elmondta, hogy minden le van fixálva, a szállások, az intézetlátoga-
tások és a busz is.

Hegedüs Dávid: Elméletileg egész jól áll a plakát. A héten akarjuk elkezdeni hirdetni.

• TISK:

Továbbra is előadókat keresünk, Maróti János Endre már beszélt 6 emberrel, de egyik
sem az ELTE oktatója, az ELTE-ről Patkós Andrást fogjuk megkeresni.

Hegedüs Dávid: Feladatunk, hogy a vidékieknek olcsó szállást keressünk.
Maróti János Endre: Az Eötvös József Collegium lenne a legideálisabb, vagy kereshetek
bármi mást is.
Hegedüs Dávid: Mi lesz a tematika? Pénteken kora délutáni kezdés, hogy vizsga után
mindenki oda érjen, illetve, hogy a vidékiek is fel tudjanak jönni a kezdésre. Este 8-ig
lehetne egy bevezető előadás. Lehetne egyik nap elméleti másik meg kísérleti előadások.

• MOEV:

Maróti János Endre elmondta, hogy jó esetben lesz 8 előadó, ha ennél kevesebb lenne, ak-
kor nem kéne megtartani. Megbeszélte Vanó Lillával és Németh Péterrel, hogy reklámozni
kell. Az merült fel, hogy ha a NYIFFF átkerül szeptemberre, akkor ez meg átkerülhetne
májusra.
Németh Viktória: Ez egy jó ötlet, akkor már senki sem a TDK leadás miatt aggódna,
lehet nekik is lenne idejük esetleg valami újra.
Maróti János Endre: Lehet jó lenne, ha átvenné a Mafihe a szervezést.
Hegedüs Dávid: Ezzel egyet értek, de ehhez az kell, hogy a NYIFFF ténylegesen átkerül-
jön őszre.

20:42 - Rácz Gergely elhagyta az ülést.
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• PLANCKS:

Galgóczi Gábor beszámolt. Beszélt a főszervező hölggyel, február 7-ig kell a kijutók
névsorát leadni. Kell előforduló, következő 3 hétbe kéne jelentkezési felületet nyitni, és
december első vagy második hetében kéne a fordulót megtartani. Galgóczi Gábor a héten
elkezdi hirdetni és feladatokat gyűjteni.

3. Informatikai fejlesztések
Szánthó Lénárd Lajos a tagosítással kapcsolatban elmondta, hogy a rendszer működik, éppen a
tesztelés folyik, kérdés még, hogy a már e-mailben is elmített szöveg mi legyen, és amit Németh
Viktória is felvetett, hogy mi legyen a tagosodás pontos menete.

Hegedüs Dávid: Alapszabály szerint Németh Viktória javaslatát kell használnunk.

4. SzMSz
Hegedüs Dávid elmondta, hogy már sokat haladtak az SzMSz-szel, következő héten fognak újra
össze ülni, hogy folytassák a munkát.

5. Egyebek
Asana
Németh Viktória a Szegedi Hétvégén a debreceniektől hallott egy újfajta projektmenedzselő
programról, amit felvetett, hogy lehetne a Mafihének is használnia, hogy a programok szerve-
zését ott tudjuk könnyedén nyomon követni. Az Elnökség támogatta az ötletet, Maróti János
Endre megismerkedik az applikációval és elkezdi feltölteni feladatokkal.
Tagosítás
Az Elnökség elfogadta az elmúlt időszakban tagsági kérelmüket leadó személyek regisztrációját.

Hegedüs Dávid 21:32-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2015. november 16.

Hegedüs Dávid Németh Viktória
Elnök Titkár
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