Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Elnökségi Ülés

Időpont: 2015. november 30. 20:08
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 5 fő.
Napirendi pontok:
1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
3. Országos programok
4. Mafigyelő, honlap, médiamegjelenések
5. Informatikai fejlesztések
6. SzMSz
7. Egyebek
Szavazás a napirendi pontokról: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadtuk.
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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2015/20.
Az Elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Hegedüs Dávid az elmúlt napokban leadta a CERN Kirándulásra a pályázatot a PázmányEötvös Alapítványnak. A Wigner Fizikai Kutatóközponttól is kapunk erre a célra támogatást.
Az Ortvay verseny nyereményeiről is beszélt az elnökség.
Határozat 2015/21.
Az Elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett megszavazott 50
000 (azaz ötvenezer) Ft támogatást az Ortvay Rudolf nemzetközi fizikai problémamegoldó verseny díjazására.

3. Országos programok
• TISK:
Maróti János Endre kiküldte az e-maileket a lehetséges előadóknak. Eddig nem sokan
reagáltak rá. Tervezetten minden napra legalább 3 előadóra lenne szükség.
• PLANCKS:
Galgóczi Gábor elmondta, hogy eddig 4 embernek írt az előválogatói feladatokkal kapcsolatban. Közülük egy valaki mondta, hogy talán tud írni feladatot, a többiek pedig
biztosak benne, hogy össze tudnak hozni 2-3 feladatot. Jelentkezni január 31-ig lehet,
ezért el kell kezdeni reklámozni. Gábor szerint a pécsiek szeretnének csapatot. A Helyi
Bizottságokkal le kell beszélni, hogy szóljanak a csapatoknak, hogy amíg nincs meg az
előválogató, addig a csapatok ne jelentkezzenek a nemzetközi jelentkezési felületen.
Galgóczi Gábor: MFHB-nak is kéne reklámozni, ez megoldható?
Maróti János Endre: Ha kapok szöveget, akkor ki tudom küldeni.
Hegedüs Dávid: Mielőtt bármit kiküldünk alaposan nézzük át, hogy a formon minden
megfelelően van-e kiírva.

2

• MOEV:
Hegedüs Dávid elmondta, hogy véleménye szerint indokolatlanul drága volt a MOEV, ami
szerinte a szervezők hibája, találhattak volna olcsóbb megoldásokat is.
• CERN kirándulás:
Maróti János Endre elmondta, hogy már csak kis részleteket kell intézni, amit nyilván
majd csak a kirándulás előtti napokban lehet intézni.

4. Mafigyelő, honlap, médiamegjelenések
Tóth Petra Szandra elmondta, hogy elkezdte megkeresni a Helyi Bizottságok tagjait. Pécsről
már küldtek is cikket, az EHB elnökségin ott volt, de egyelőre szerkesztőket nem sikerült még
szereznie. A jövőhéten már elvileg lesznek cikkek, ha sikerül a honlapot rendbe rakni, jelenleg
az a gond, hogy nem jelennek meg a szerzők nevei a cikkeken.
Pál Bernadett Diána tegnap küldött beszámolójában kifejezte nemtettszését arról, hogy bár
a posztjának megfelelően elkészítette a CERN plakátot, azt valaki a tudta és beleegyezése nélkül módosította oly módon, hogy abba helyesírási hiba került. A felháborodása annak szól,
hogy az, aki kijavította, és azok, akik tudtak erről nem gondoltak arra, hogy a változtatásról
a plakát készítőjének beleegyezését kéne kérni, de legalább is tudatni kéne vele ezt. Bernadett
úgy érzi nem tisztelik Őt és a munkáját.
Hegedüs Dávid: Igen, ez az én hibám is, Bernadett kérésének megfelelően beszélni fogok
erről az illetékesekkel.
Maróti János Endre: CERN póló terveivel hogy áll?
Hegedüs Dávid: Azt mondta hamarosan meglesz vele. Kérdezte, hogy milyen igényeink vannak,
ezekről tájékoztatjuk.
Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy a honlapon frissítette, amit lehetett. Szerencsére kap
a Helyi Bizottságok felől észrevételeket, így azokat folyamatosan tudja javítani.

5. Informatikai fejlesztések
Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy a CERN Kirándulás jelentkezési felülete készen van, jól
működik, már van 14 jelentkező. Eközben a PLANCKS jelentkezési felülete is folyamatosan
készül, Gábor javaslata alapján került a szövegezés javításra. A tagosítási rendszer működik,
ezen felül mától már létezik a felhő szolgáltatás is, illetve létrejött a tagok Helyi Bizottságra
bontott levelezőlistája is.
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6. SzMSz
Az SzMSz írása folyamatban van, az elmúlt időszakban a bíróságra leadandó dokumentumokkal
foglalkoztunk, így háttérbe szorult a további készítés. A napokban Hegedüs Dávid kiír egy
szavazást arról, hogy az Elnökségnek mikor lenne egy alkalmas időpont a folytatáshoz.

7. Egyebek
Maróti János Endre elmondta, hogy mivel a záróvizsgája január 27-én lesz, így az ahhoz közeli
TISK előkészületeiben, illetve a CERN Kirándulás utolsó szervezési fázisában nem fog tudni
részt venni.
Hegedüs Dávid 21:05-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2015. november 30.

Hegedüs Dávid
Elnök

Németh Viktória
Titkár
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