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Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Elnökségi Ülés

Időpont: 2016. február 11. 18:36
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Melléklet: Jelenléti ív

Szavazati joggal jelenlevők száma: 3 fő.

Napirendi pontok:

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok

3. Országos programok

4. Mafigyelő, honlap, médiamegjelenések

5. Egyebek

Szavazás a napirendi pontokról: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogad-
tuk.

Az Elnök, Hegedüs Dávid nem tudott részt venni az ülésen, így a feladatát a titkár, Németh
Viktória vette át.
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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.

Határozat 2016/2.

Az Elnökség 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagoso-
dási kérelmet elfogadott.

Szánthó Lénárd Lajos felvetette, hogy kissé bonyolult a rendszer és talán át kéne alakítani,
de az Elnökség úgy gondolja, hogy a jelentkező számára az átalakítás után sem kerülne kevesebb
munkába a tagságba jelentkezés, a jelenlegi rendszert pedig lassan kezdik a Helyi Bizottságok
megszokni, így nem változtatunk.

Jelenleg van 18 jelentkező, aki a nyilatkozatot még nem adta le és a tagdíjat nem fizette be,
nekik emlékeztető e-mailt küldünk arról, hogy az Elnökség jóváhagyta a kérelmüket.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal októberben megkötött szerződés szerint
700 000 Ft-ot kapunk a 2015-ben megrendezett CERN Kirándulásra. Ez a összeg eddig még
nem jelent meg a Mafihe számláján, ennek oka lehet a már tapasztalt lassú ügyintézés, de lehet
más is, így Németh Viktória a közeljövőben utána érdeklődik ennek.

Maróti János Endre a 2016-os CERN Kirándulásra kapott támogatásokkal kapcsolatban
felveszi a kapcsolatot az érintettekkel. Biricz András Mátyás a CERN Kirándulásról elkészíti
a költségvetést, amit egyeztet a korábbi adatokkal, rendszerezi a Mafihe elmúlt időszakának
pénzmozgását.

3. Országos programok
• TISK:

Maróti János Endre beszámolt. A Téli Iskolára hivatalosan 37-en jelentkeztek, ebből 31
részt is vett a hétvégén. Az előadások rendben lezajlottak, az előadók diáit megkaptuk,
ezek hamarosan felkerülnek a honlapra.

Maróti János Endre: Lenne egy olyan ötletem, hogy a téli iskola helyett lehetne tava-
szi iskolát szervezni, mert nagyon nehéz ezt megszervezni, nem rugalmasak az előadók.
Tudom hogy azért szokott ilyenkor lenni, mert sokaknál még nincs tanítás, ráérnek, nin-
csenek iskolai elfoglaltságaik, de a szervezést vizsgaidőszakban nem könnyű megoldani.

Biricz András Mátyás: Szerintem maradjon itt, mert szorgalmi időszakban előadókat is
nehéz lehet keresni, mert lehet nem ér rá, mert órája van, a hallgatóknak is kisebb a
valószínűsége, hogy ráérnek.
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Németh Viktória: Illetve azt is nézzük, hogy a tavaszi félévben a két Helyi Bizottság
hétvégéivel, egy hosszú hétvégével és egy tavaszi szünettel együtt már kihúzhatunk 4
hétvégét, ezen kívül biztosan vannak helyi programok, plusz a hallgatóknak beadandóik,
jegyzőkönyvek, esetleg zh-kra tanulás van. Szerintem nagyon nehéz lenne olyan hétvégét
találni, ahol legalább ekkora érdeklődéssel és megfelelő számú előadóval lehetne egy isko-
lát tartani.

• PLANCKS:
Maróti János Endre beszámolt. Február 2-án lezajlott az előválogató, megjelent a két
csapat, név szerint Maxwell’s Demons és a Grománia. János beszkennelte a feladat meg-
oldásokat, és ha minden igaz Galgóczi Gábor az, aki elküldi ezeket a javítóknak.

• CERN Kirándulás:
Maróti János Endre beszámolt. A kirándulás során minden rendben lezajlott, a pénz-
ügyekkel egész jól állunk. Biricz András Mátyás fogja elkészíteni a kirándulás részletes
költségvetését. A szervezés alatt egy a jelentkezési határidő után jelentkező hallgatóval
akadtak problémák, mivel nem fogadta el a határidő lezárásával együtt járó következmé-
nyeket.

• Ortvay:
Galgóczi Gábor feladata, hogy az IAPS-el az utalással kapcsolatosan kialakult kommuni-
kációt fenntartsa, és intézkedjen az utalást illetően.

Németh Viktória feladata, hogy feladja postán az okleveleket. Ez megtörténik amint kap
címlistát.

• ICPS:
Maróti János Endre felvetette a kérdést, hogy ki legyen az idei ICPS-en a két delegált.
Németh Viktória véleménye szerint amennyiben az Egyesület elnöke részt tud venni az
eseményen, akkor ő mindenképp. Maróti János Endre jelentkezett a második delegációs
helyre, ezt az elnökség elfogadta.

4. Mafigyelő, honlap, médiamegjelenések
• Mafigyelő

Mafigyelővel kapcsolatban Tóth Petra Szandra beszámolt. Karácsonykor volt a legna-
gyobb a látogatottság, amúgy vizsgaidőszakban nem nagyon volt népszerű az oldal. Cik-
kek lesznek a következő hónapban, ezek már korábban íródtak, erre az időszakra lettek
raktározva. A közelmúltbeli eseményekről nincs aki írjon, arra keres jelentkezőket. Sze-
retne a tavaszi félévben elkezdeni keresni állandó cikkírókat, olvasószerkesztőket.

• Honlap
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Szánthó Lénárd Lajos a Mafihe honlapjával kapcsolatban észrevette, hogy az elnökség és
a feladatvállalók bemutatkozása nem teljes, Biricz András Mátyás és Pál Bernadett Diána
a következő héten megírja a bemutatkozását amik azonnal fel is kerülnek a honlapra.

Szánthó Lénárd Lajos megkérte Pál Bernadett Diánát, hogy a korábbiakban már említett
logót és piktogramot készítse el, amik a cloudhoz és a webmailhez lesznek felhasználva.
Bernadett két hét múlvára elméletileg elkészít egy vázlatot.

Szánthó Lénárd Lajos felvetette, hogy szeretne egy olyan szolgáltatást létrehozni, ahol
lehetne levlistát igényelni. Így minden Mafihe tagnak lehetősége lenne saját levlistára.
Az ötlet még nem kiforrott, visszatérünk erre következő Elnökségi ülésen. Németh Vik-
tória érdeklődött a meglévő levlisták használatáról, mire Lénárd elmondta, hogy bár ő
tájékoztatta a Helyi Bizottságok elnökeit a levlistákról, azt mégis igen kevesen használják.

A korábbi rendszerben volt számos olyan levlista, amit jelenleg még nem építettünk be a
rendszerbe. Mivel ezeket nem is szívesen építenénk, így arra az elhatározásra jutottunk,
hogy a címeket megtartjuk és ha valaki használni akarja a levlistát, akkor írunk neki,
hogy ez a lista meg fog szűnni, és tájékoztatjuk, hogy hogyan érheti el a listán szereplő
személyeket.

Németh Viktória érdeklődött a Helyi Bizottságok honlapjairól, mennyire használják, mi-
lyen a látogatottság. Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy az ELTE Helyi Bizottság
honlapja rendben van, naprakész. Általában kevés a kommunikáció a honlapfelelősökkel.
A Pécsi Helyi Bizottság sűrűn frissít, naprakészek, de felém irányuló kommunikáció nem
nagyon van. A Szegedi Helyi Bizottsággal több a kommunikáció, de mostanában nem
keresik, viszont a honlap folyamatosan frissül. A Debreceni Helyi Bizottságnak nincs
honlapja. Amit ki kell emelni, az az Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság. Van egy
kezdetleges honlapjuk, amihez van hozzáférésük, hogy frissítsék, de nem teszik. Kértek
wordpress alapú honlapot, amihez adtam nekik hozzáférést, de nem csináltak vele sem-
mit. Volt erről levelezésem velük, azt ígérték, hogy lesz vele valami, de eddig nem történ
változás.

A mai nap folyamán lesz egy szerver frissítés.

A nyomtató csíkos. Szánthó Lénárd Lajos intézi ezt, kihívja a szerelőket hozzá.

• Médiamegjelenések

A kialakult kommunikációs problémák okán Pál Bernadett Diána elmondta, hogy tavaly,
mikor Vámi Tamás Álmos volt az elnök, a médiafelelős az elnökkel dolgozott együtt, és
Bernadett úgy gondolta, hogy ez ebben az évben sem fog változni, Hegedüs Dávidtól is
ezt várta, de egyelőre ezt nem látja, nem csinálja meg időben azt, amit Bernadett kért
tőle. A kommunikációs problémákat magán úton rendezik.

5. Egyebek
Az Elnökség úgy döntött, hogy beszerel a belső irodába kamerákat. Ezekből legalább kettő, de
inkább három lenne szükséges. Pál Bernadett Diána javasolja, hogy legalább az egyik legyen
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infrás, hogy sötétben is láthassuk, ha valaki az irodában jár.
Ezzel együtt szigorítjuk a belső irodába belépő személyek számát. Sokféle szempont, és szá-

mos érv és ellenérv után arra a megoldásra jutottunk, hogy a belső irodában legfeljebb annyi
kulcsfelvételi joggal nem rendelkező lehet bent, mint ahány kulcs van az irodában abban a pil-
lanatban. Tehát minden kulccsal rendelkező beengedhet maximum még egy embert, érte teljes
felelősséget vállalva. Ez a szabály (az EHB közreműködésével) kikerül az iroda falára, valamint
a padlón is jelzésre kerül az a terület, ahonnantól nem lehet a belső irodában tartózkodni.

Mivel Szánthó Lénárd Lajos több posztot is betölt egyszerre, így az egyik posztért járó
irodakulcs nincs használatban. Az Elnökség szavazott arról, hogy ki kapja meg ezt a kulcsot
használatra.

Határozat 2016/3.

Az Elnökség 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett megszavazott
Pál Bernadett Diánának a kulcsot.

Németh Viktória 20:21-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2016. február 11.

Németh Viktória
Titkár
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