Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Elnökségi Ülés

Időpont: 2016. március 3. 18:39
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 4 fő.
Napirendi pontok:
1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
3. Országos programok
4. Mafigyelő, honlap, médiamegjelenések
5. Informatikai fejlesztések
6. Egyebek
Szavazás a napirendi pontokról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadtuk.
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 2016/4.
Az Elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Az idei CERN Kirándulás költségvetése elkészült. Az NKFIH-val kapcsolatban most kaptunk
egy szakmai beszálmó beadására vonatkozó felszólítást, ennek pontos beadásáról Németh Viktória levelezik az osztályvezetővel.
Az Ortvay nyereményének utalása még mindig nem sikerült, fel kell venni az IAPS-el a
kapcsolatot ez ügyben. Elvileg már elküldte az IAPS az utalásokat, de francia bankkal van
valami probléma.
Ugyanígy az IAPS még mindig nem fizette ki a 2015-ös ICPS poszter verseny helyezettjeinek
a nyereményét. Az IAPS az ICPS szervezőire hárítja a feladatot, míg a szervezők az IAPS-re.
Ez ügyen is folynak a levelezések.

3. Országos programok
• PLANCKS:
Galgóczi Gábor elmondta, hogy megvan a 2 csapat, aki mehet. A szervező nagyon lassan
reagál bármire is. A magyar forduló eredményei még nincsenek meg, de lassan várhatók.
• TISK:
Maróti János Endre elmondta, hogy a TISK-en előadott pdf-ek nemsokára el lesznek
küldve Szánthó Lénárd Lajosnak, hogy kikerülhessenek a honlapra.
• BSS:
Galgóczi Gábor felvetette, hogy legyen idén is Balaton Summer School. Viszont ha lesz,
akkor annak nem tud a szervezője lenni, mert valószínűleg nem lesz nyárom az országban.
Németh Viktória azt javasolta, hogy ezt a témát vessük fel a két nap múlva tartandó
Vezetőségi Ülésen, ott hozzunk döntést.
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Ezen felül Galgóczi Gábor felvetette azt is, hogy ha nem sikerül a BSS-t megszervezni,
akkor lehetne finn csereprogram is. Ennek utána néz, keres egy bizottságot, akik szívesen
fogadnának minket, és ha ez sikerült, akkor visszatérünk erre a kérdésre.
• Kolozsvári csere :
A Kolozsvárott megrendezésre kerülő Kísérletszombat április 16-án lesz. Galgóczi Gábor
keres egy kolozsvári hallgatót, akivel megbeszélheti, hogy a magyarországi alkalom mikor
legyen, nekik milyen időpont jó.
• ALUMNI:
Vámi Tamás Álmos elmondta, hogy az IAPS szeretne létrehozni egy Alumni csoportot,
és azt tervezték, hogy szerveznének ennek egy születésnapi hétvégét, és úgy gondolják,
hogy mivel Magyarországon indult az IAPS, akkor lehetne az esemény itt, és szervezhetné a Mafihe. Vámi Tamás Álmos szívesen megszervezi, ha az Elnökség úgy dönt, hogy
elvállalja az eseményt. Ha az Elnökség pozitívan dönt, akkor az IAPS ad egy felkérést.
Glalgóczi Gábor: Mi lenne a program, hány napos, mikor?
Vámi Tamás Álmos: ICPS előtti pár napra gondoltam.
Németh Viktória: Szerintem ez nem lenne ott jó.
Vámi Tamás Álmos: Szeretnétek-e, hogy felkérjenek?
Maróti János Endre: Ha az IAPS finanszírozza, akkor lehet róla szó. De önmagunktól
nem tudjuk megszervezni.
Vámi Tamás Álmos: Rendben.
Németh Viktória: Ezt az ötletet a Vezetőségi ülésen kell eldönteni, szombaton visszatérünk rá.

4. Mafigyelő, honlap, médiamegjelenések
• Mafigyelő
Tóth Petra Szandra e-mailben tájékoztatta az Elnökséget a fejleményekről:
"Sok minden nem történt a legutóbbi elnökségi óta. A Mafigyelő honlapja módosult
annyiban, hogy most már linkelve vannak az oldalsávban a Helyi Bizottságok oldalai.
Jelenleg több cikk is van készülőben, reményeim szerint márciusban végre lesz megfelelő
mennyiségű tartalom.
Egy kérdésem is lenne az elnökséghez: szokott lenni Mafigyelő fotópályázat, amit én is
szeretnék kiírni. Ennek a megvalósításához szükség lenne nyereményekre is, biztosítaná
ezeket a Mafihe?"
Németh Viktória ezzel kapcsolatban felvetette, hogy a korábbi években is mindig támogattuk a pályázatot, az első három helyezett nyereményeit, ez idén is lehetne hasonlóképpen,
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viszont kéne egy feltétel, hogy legyen benne igazi verseny. Németh Viktória javasolta,
hogy a Mafihe támogassa a pályázatot abban az esetben, ha van 10 beérkezett pályamű.

Határozat 2016/5.
Az Elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, a Mafigyelő fotópályázatát 10 beérkezett pályamű esetén támogatja
15 000 Ft-tal.
Vámi Tamás Álmos felvetette, hogy a Mafigyelő kerüljön fel a Mafihe honlapjára is, mert
ez eddig valamilyen oknál fogva kimaradt, így Szánthó Lénárd Lajos a napokban ezt
megteszi.
• Honlap
Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy a Mafihe honlapon lévő naptár elég rossz, ezért
oda az EHB holnapon jól bevált formulát fogja felrakni, fel lesz töltve programokkal, és
végre megint használható lesz. Azt kéri, hogy Maróti János Endrétől folyamatosan kapja
a programokat.
Maróti János Endre elmondta, hogy a Mafihe honlapjának leírása elavult és nem jó.
Szeretné megcsinálni, de nincs hozzá jogosultsága. Szánthó Lénárd Lajos ad hozzáférést
a honlaphoz.
• Médiamegjelenések
Németh Viktória érdeklődött, hogy a múltkor megbeszélt piktogram és logó mikorra készül
el. Pál Bernadett Diána elmondta, hogy már az alap megvan, a szikrára még vár. A
határidő a tavaszi szünet vége.
Vámi Tamás Álmos távozott 19:35-kor.

5. Informatikai fejlesztések
Maróti János Endre érdeklődik, hogy az előadásokon készült videókhoz mikor készül el a felület.
Szánthó Lénárd Lajos április 10.-ét jelölte meg határidőnek. Az a felvetés, hogy a szolgáltatást
kössük Mafihe tagsághoz.
Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy a Helyi Bizottságok elnökei a my.mafihe.hu-n hozzáférnek a valós idejű tag nyilvántartáshoz, megtekinthetik a saját Helyi Bizottságuk tagjait,
exportálhatják azt saját felhasználásra.
Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy a nyomtatót megcsinálták, újra csíkozás mentesen
működik. Ezen felül megemlítette, hogy januárban voltak router problémák. Akkor ő kicserélte,
de úgy tűnik az sem működik túl jól. Ennek okán szeretne újat venni. Biricz András Mátyás
szerint van rá pénze a Mafihének, Németh Viktória azt javasolta, hogy erre térjünk vissza akkor,
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ha az elnök is jelen lesz. Ezeken kívül a wikipedián meglévő tételwiki is vár az új szerverre való
áthozásra, valamit Lénárd tervez egy a Mafihe számítógépes infrastruktúrájáról szóló wikipedia
cikket.
Az Elnökség megvitatta az iroda bekamerázásának a lehetőségeit és eldöntötte, hogy milyen
kamerát fog Szánthó Lénárd Lajos beszerezni.
Határozat 2016/6.
Az Elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett megszavazta,
hogy Szánthó Lénárd Lajos beszerezzen minden szükséges alkatrészt a választott
saját építésű kamera beszereléséhez.

6. Egyebek
Németh Viktória elmondta, hogy a héten megérkezett a bíróságtól az alapszabályra vonatkozó hiánypótlás. Ezt az ügyvéd ismerőssel egyeztettük, és amint Hegedüs Dávid hazaérkezik,
leadjuk azt az ügyfélkapun keresztül.
Németh Viktória 20:31-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2016. március 3.

Németh Viktória
Titkár
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