
Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Elnökségi Ülés

Időpont: 2016. április 4. 20:00
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Melléklet: Jelenléti ív

Szavazati joggal jelenlevők száma: 4 fő.

Napirendi pontok:
Vámi Tamás Álmos javasolja a napirendi pontok módosítását az alábbiak szerint:

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása

2. Informatikai fejlesztések, honlap

3. Pénzügyi helyzet, pályázatok

4. Mafigyelő, honlap, médiamegjelenések

5. Országos programok

6. Egyebek

Szavazás a módosított napirendi pontokról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangú-
lag elfogadtuk.
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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.

Határozat 2016/8.

Az Elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagoso-
dási kérelmet elfogadott.

Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy vannak páran, hozzávetőleg 25-en, akiknek a tagsági
kérelmét már elfogadta az elnökség, de a tagdíjat még nem fizették be. Egy határvonalat
meghúzva az Elnökség az Alapszabálynak megfelelően úgy döntött, hogy azoknak, akik azon
dátum előtt tagosodtak, felszólító levelet küldünk, és amennyiben nem fizetnek tagdíjat, úgy
megszűnik a tagságuk.

2. Informatikai fejlesztések, honlap
Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy a minap megrendelte a kamerának való alkatrészeket,
hamarosan összerakja és be lesz szerelve az irodába.

Galgóczi Gábor megérkezett 20:22-kor. Szavazati joggal jelenlévők száma 5 fő.

A nyomtató pénteken meghibásodott, beszéltünk az MNA Group egyik képviselőjével, azt
ígérték, hogy felveszik velünk a kapcsolatot, és a szerelő ki fog jönni hamarosan. Érdeklődtünk,
hogy van-e mód új nyomtatót kérnünk, és azt mondta a kapcsolattartó, hogy meg kell néznie,
hogy volt-e már csere, illetve a szerelő kolléga megvizsgálja a gépet, és ő fogja eldönteni, hogy
van-e szükség cserére.

Vámi Tamás Álmos: A Mafigyelő online fejlesztésével hogy állsz Lénárd?
Szánthó Lénárd Lajos: Annak a fejlesztése hamarosan elkezdődik.

Szánthó Lénárd Lajos elhagyta az ülést 20:26-kor.

3. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Németh Viktória említette, hogy habár az IAPS tagdíjat júniusig be lehet fizetni, de jó lenne
ezt mihamarabb megtenni.

4. Mafigyelő, honlap, médiamegjelenések
• Mafigyelő: Tóth Petra Szandra írásban beszámolt. Elmondta, hogy a Mafigyelőt igyekszik

a facebookon is népszerűsíteni, folyamatosan posztolja a legfrissebb cikkeket. Elindította
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a fotópályázatot, melynek június 1. a határideje, ezt követően fog szavazás indulni a
helyezésekért.

• Médiamegjelenések: Pál Bernadett Diána írásban jelezte, hogy tanulmányi teendői miatt
a logó készítésével kicsit le van maradva, ötlete már van, és igyekszik a héten elkészülni
vele.

5. Országos programok
• NYIFFF:

Maróti János Endre elmondta, hogy kereste az elmúlt időszakban Dávid Gyulát, ám sajnos
sosem találta az irodájában. Idén még egy zsűris megbeszélés sem volt, pedig ha minden
igaz ő is meghívott ezekre az ülésekre. Az elnökségi ülés után Hegedüs Dávid és Maróti
János Endre megkeresik Dávid Gyulát, hogy döntés szülessen a NYIFFF időpontjáról.

• Kolozsvári csere:
Galgóczi Gábor elmondta, hogy a határidőig 3 ember jelentkezett, a kolozsváriak örültek
nekik, szeretettel fogadják őket.

• BSS:
Hegedüs Dávid véleménye, hogy idén ne szervezzünk BSS-t, mert nem tudnánk színvona-
lasan megszervezni.

Galgóczi Gábor: Nem leszek itthon, nem tudok a legfontosabb időszakban segíteni, mert
hiába mondanék sok mindent, nem én leszek a megszervezéséért a felelős.
Hegedüs Dávid: Már a TISK-nél is az előadók keresésénél sok volt a probléma, holott ott
csak 2 napra kerestünk előadókat.
Galgóczi Gábor: Itt a témák tágabbak, talán könnyebb lett volna, de ti döntsetek, mert
ti lesztek itt nyáron.
Hegedüs Dávid: Megérné-e, hogy ennyi pénzt kifizessünk rá? Mert nem tudunk annyi
pályázatot találni ilyen rövid idő alatt.
Vámi Tamás Álmos: Az is baj, hogy április 4-e van, ez már túl késő.
Galgóczi Gábor: Mikor kellene a szállást fizetni? Lehet utólag is?
Vámi Tamás Álmos: Az a baj inkább, hogy nem nagyon van olyan cég, aki adna három
hónapon belüli eseményre pénzt.
Németh Viktória: Elkezdhetjük megkeresni őket, csak a jövő évi eseményre.
Vámi Tamás Álmos: Ez jó, amit Viktória mond.
Hegedüs Dávid: Akkor érdemes újraszervezni a programot.Témát újragondolni, meg ma-
gát a programot is, lehetne esetleg valami komolyabbat is szervezni, így, hogy lesz rá egy
évünk.
Maróti János Endre: Én nagyon rizikósnak érezném, ha ezt bevállalnánk idénre. Szívesen
megcsinálnám, de sokat kockáztatnánk.
Hegedüs Dávid: Attól félek, hogy összecsapnánk. A TISK-nél is volt olyan, hogy rezgett
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a léc, voltak előadók, akik előtte egy héttel le akarták mondani az előadást, ezt itt nem
lehetne bevállalni.
Galgóczi Gábor: Akkor azt hiszem megegyeztünk. Kérdés: legyen-e helyette valami?
Vámi Tamás Álmos: Most beszéltük, hogy legyen jövőre BSS, azt most kell elkezdeni
szervezni, nem jövőre.

• Dubnai Intézet Programja:
2016. április 14-én 14 órakor a budapesti Orosz Kulturális Központban megrendezésre
kerül a "Tanulási és tudományos kutatási lehetőségek a dubnai Egyesített Atomkutató
Intézetben" című szeminárium – az intézet idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját.
A szemináriumon részt vesz az Intézet vezetőségi tagjaiból álló delegáció, élén Richard
Lednický igazgatóhelyettessel. Várnak mindenkit szeretettel.

6. Egyebek
Vámi Tamás Álmos javaslata: A tagoknak a programjainkról küldjünk külön e-mailt, mivel az
Alapszabály szerint amúgy is értesíteni kell őket a programokról. Ha az e-mail tárgyát elolvas-
sák, azzal már hatékonyan lehet programokat reklámozni.

Az Alapszabály legújabb hiánypótlása szerint Közgyűlésen kell elfogadnunk a módosításo-
kat, így az Elnökség a legideálisabb időpontként április 20. 20:00-t jelölte meg. Hegedüs Dávid
ennek függvényében fogja összehívni a Közgyűlést.

Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát is folyamatosan írjuk, következő nagyobb
volumenű további írása vasárnap 16:00-kor lesz.

Hegedüs Dávid 21:36-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2016. április 4.

Hegedüs Dávid Németh Viktória
Elnök Titkár
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