Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Elnökségi Ülés

Időpont: 2016. március 10. 18:36
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.
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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2016/7.
Az Elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Biricz András Mátyás elmondta, hogy igyekszik teljes mértékben átlátni a 2015-ös pénzügyi
helyzetet, ehhez, és a későbbi kényelmesebb munkához létre fog hozni egy excel táblázatot,
ahol nyomon tudja követni mind a készpénzes, mind pedig a banki pénzmozgást.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal kötött szerződés értelmében le kell
adnunk egy Szakmai és Pénzügyi beszámolót, melynek hamarosan lejár a határideje. Németh
Viktória midnenkinek köszöni a gyors közreműködést, és segítséget, remélhetőleg mindennel
megleszünk a határidőig.

3. Országos programok
• BSS:
Maróti János Endre elmondta, hogy van egy facebook csoport, ahol majd mindenről
tájékozódhatnak a szervezők és megbeszélhetik a teendőket. Galgóczi Gábor összegyűjti
a támogatók listáját, és ír a szállásoknak. Azt gondolja, hogy kellenének iparorientált
előadások, így meg lehetne keresni olyan cégeket is, akik a témában érintettek, esetleg
eljöhetnének előadást tartani. János ír a Pécsi és Szegedi Helyi Bizottságoknak, hogy
segítsenek előadókat keresni.
A Balaton Summer School tervezett időpontja július 10-17. Maróti János Endre elmondta,
hogy jövő hét végére már lesz visszajelzés a szállástól és a hoteltől.
Biricz András Mátyás keres még potenciális támogatókat, Maróti János Endre Hegedüs
Dáviddal megkeresi Frei Zsoltot.
• Kolozsvári csere :
Megtudtuk, hogy 8 ember szállását tudják fizetni 2 éjszakára. Maróti János Endre kiküldi
az információt egy leírással együtt a vezetőségnek, hogy tudják reklámozni.
• NYIFFF:
Maróti János Endre a héten nem találta Dávid Gyulát, de keresni fogja, hogy egyeztessen
vele a NYIFFF időpontjáról.
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4. Mafigyelő, honlap, médiamegjelenések
• Mafigyelő: Tóth Petra Szandra elmondta, hogy 19 cikk van, amit vár, hogy elkészüljön.
Lenne tartalom, csak sajnos lassan készül el.
• Honlap: Szánthó Lénárd Lajos frissítette a honlap eseménynaptárát, feltöltötte tartalommal.

5. Informatikai megjelenések
A kamerákkal kapcsolatban érkezett Enyingi Vera Atalától egy ajánlat, viszont ez drágább,
mint amit eddig talált Szánthó Lénárd Lajos, így ez marad végső megoldásnak.
Hegedüs Dávid érdeklődött, hogy a felvett előadások mikor fognak felkerülni a szerverre.
Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy jelenleg prioritást élvez az arculat és ezzel együtt a
hírlevél egyesítése, valamint az irodai kamera beszerzése és felszerelése. Azt követően, ha van
ideje, akkor párhuzamosan fog foglalkozni ezzel is.

6. Egyebek
Maróti János Endre elmondta, hogy tavaly megkereste a pólónyomdát azzal, hogy írjunk egy
szerződést. Akkor azt beszélték, hogy a Mafihe megírja, hogy mi lenne optimális.
Hegedüs Dávid: Reálisan fel kell mérni, hogy mennyit tudunk rendelni egy évben, nem
szabad túlbecsülni, mert lehet hogy most van egy nagy rendelésünk, de az jövőre már nem
biztos, hogy lesz, így hosszútávú szerződést nem érdemes kötni.
Hegedüs Dávid megjegyezte, hogy a már novemberben beüzemelt szervezői programot, az
Asanát kezdje el az elnökség használni, mert nagyban megkönnyíti a szervezést.
Hegedüs Dávid 19:52-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2016. március 10.

Hegedüs Dávid
Elnök

Németh Viktória
Titkár
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