Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Elnökségi Ülés

Időpont: 2016. április 25. 20:08
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, médiamegjelenések
5. Informatikai fejlesztések, honlap
6. Egyebek
Szavazás a módosított napirendi pontokról: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadtuk.
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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2016/13.
Az Elnökség 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.
Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy eddig harmincan nem fizették be a tagdíjat a tagosodók közül, készül a felszólító e-mail.
Hegedüs Dávid elmondta, hogy a felszólító e-mail kiküldése után két hétig van lehetőség befizetni a tagsági díjat, ha ez nem történik meg a tagságot megszüntetjük.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
A gazdasági beszámoló készül, a könyvelőnknek összegyűjtünk mindent, amire szüksége van.

3. Országos programok
• NYIFFF:
Maróti János Endre e-mailben elküldte, amit mondani szeretett volna. Németh Viktória
felolvasta azt, melyben az állt, hogy János felvette a kapcsolatot Dávid Gyulával, aki azt
kérte, hogy a tavalyi költségvetést adjuk oda neki. A héten Biricz Andrással egyeztetve
ezt meg is teszi. A szállást és a támogatókat is szeretné felkeresni, hogy nehogy kifussunk
az időből.
• Kolozsvári csere:
Azoktól, akik voltak Kolozsvárott, kérünk egy beszámolót.

4. Mafigyelő, médiamegjelenések
• Mafigyelő:
Németh Viktória felolvasta Tóth Petra Szandra levelét. A fotópályázatra eddig hárman
jelentkeztek, egy pécsi, egy eltés hallgató, és egy hölgy, aki se nem egyetemista, se nem
fizikus, csak véletlenül rátalált valahogy a pályázatra. Rajtuk kívül még három ember
jelezte, hogy szeretnének indulni. Ezek alapján reméli, hogy összejön az a minimum 10
induló, amiben megegyeztünk.
Mivel mindjárt vége a szorgalmi időszaknak, Tóth Petra Szandra szerint lassan aktuális
lenne beszélni a Gólyaszámról, még most körbekérdezni, hogy ki fog ráérni segíteni, szólni
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a Helyi Bizottságoknak, hogy meddig várjuk a cikkeket, mivel a lapzárta éppen a nyári
szünet közepére esik.
Tóth Petra Szandra érdeklődött, hogy az eddig megszokott módon most is nyomtatott
különszámot szeretnénk-e. Az Elnökség egyértelműen úgy döntött, hogy igen.
• Médiamegjelenések:
Hegedüs Dávid érdeklődik, hogy hogy állnak a logo tervei.
Pál Bernadett: Vannak terveim, de egyik se tetszik annyira, hogy meg is tartsam őket.
Tehát gondolkodás van, de a megvalósítás nem a legjobb.
Hegedüs Dávid: A rosszakat is tartsd meg, hogy ha nem lesz más, legalább legyen miből
válogatni.
Németh Viktória: Szerintem szabjunk ennek egy határidőt.
Pál Bernadett: Örülnék a vizsgaidőszak utáni határidőnek.
Németh Viktória: Akkor július 1. legyen a határidő.

5. Informatikai fejlesztések, honlap
Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy van pár elmaradása a honlap terén, illetve a Mafihe
felszólító levelek kiküldésével, a hírlevél és honlap egységes dizájnjának megalkotásával, és a
Mafihe szerverén létrehozandó felülettel a videó megosztásokhoz. Viszont vannak jó hírei is: A
kamerára 41 000 Ft-ot költött, megvan minden, ami kell, össze is van szerelve, ami hiányzik
az a rejtés és az éjjel látás, kell még hosszabbító meg hasonlók, még körülbelül 20 000 Ft-ot
kéne elköltenie. Ezeket önkéntes döntése alapján saját pénzből veszi meg, és a Mafihének adományozza, mivel túllépi a megbeszélt keretösszeget. Az elrejtés nem lesz észrevehetetlen, azt a
célt szolgálja, hogy ne feszélyezze az embereket a kamera nagyon láthatósága.
További két dolog. A my.mafihe.hu-n elkezdődött a Fiziqs foci regisztrációja. Ez a felület
minden ilyen típusú rendezvényre használható lehet, amire csapotok és egyéni résztvevők is
jelentkeznek, ezt lehet reklámozni a HB-knak. A másik pedig, hogy jelentkezett a TételWiki
miatt Cseh Gábor, aki szeretné tovább folytatni az adminisztrátori teendőket, állítólag ő volt
ennek a kitalálója. Lénárd Szeretne e-mail címet adni neki, hogy őt zargassák a TételWiki-s
dolgokkal.
Irodai fejlesztés történt, az iroda új routert kapott, de ez nem javította meg az internettel
kapcsolatos problémákat, ellenben a wifi jel stabil.
Hegedüs Dávid: Lehetne-e a honlapon egy olyan rész, ahol a nyári iskolákat és konferenciát
hirdetünk?
Németh Viktória: Az ajánlat fül ilyen, abban nincs benne minden ami a hírekben, ott található
a programok.
Hegedüs Dávid: Akkor feltöltöm oda azokat a programokat, amiket e-mailben kaptam.
Száthó Lénárd Lajos: A honlapon ti is tudtok, mint Elnökség eseményt hozzáadni, elég jó a
felület sok minden megtalálható rajta.
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6. Egyebek
Rácz Gergely: Az eltés fizikus gólyatáborról lenne szó, mivel nagy bajban van és a Mafihére
gondoltunk, mint támogatóra. Tudom, hogy nálatok is bonyolult a helyzet és a gólyatábor szervezés is nehézkes a közbeszerzés miatt, ezért szeretnénk kidolgozni egy olyan koncepciót, hogy
a Mafihe segítségével fizetünk valamit, hogy a költségekből lefaragjunk. Még van két hetünk,
addig kell felmutatni egy költségtervezetet. Idén Telkibányát pályáztuk meg a szervezőkkel,
faházzal, amivel talán több gólyát tudunk bevonzani és a tanárisokat is megpróbáljuk elérni. A
létszámot próbáljuk növelni és ezzel az egy gólyára jutó támogatást csökkenteni amennyire lehet.
Hegedüs Dávid: A tavalyi pályázatot ne nézzétek, mert azóta sokat változott minden.
Rácz Gergely: Az a baj, hogy mi vagyunk a legkisebbek a karon és ezért minket kaszálnak el.
Szerintetek megoldható, hogy adtok pénzt a gt-re?
Németh Viktória: Szerintem nem.
Biricz András Mátyás: Szerintem sem, mert ez egy országos szervezet és ezért mindenkit támogatnunk kellene, nem csak az ELTE-t.
Németh Viktória: El tudom képzeli, hogy az EHB csinálja, de a Mafihe pénzéből nem.
Hegedüs Dávid: 2010-ig a Mafihe szervezte.
Rácz Gergely: A Mafihe nagy része ELTE-s hallgató.
Németh Viktória: Az egy dolog, de ezt akkor sem lehet így.
Hegedüs Dávid: Egyet értek Vikivel, hogy mi az hogy támogatjuk az etlés fizikus gólyatábort,
másrészt meg mondanám, hogy statisztikailag az ELTE teszi ki a fizikusok ötödét.
Biricz András Mátyás: Ha adunk nektek, akkor a többi HB-nak is pénzt kellene adni.
Hegedüs Dávid: tartsunk elnökségit két hét múlva.
Rácz Gergely: Az nekünk már késő, mert addigra már le kell adnunk a pályázatot.
Hegedüs Dávid: Más gólyatáborokat kik szponzorálnak?
Karácsonyi József Sándor: Hány gólyára terveztek?
Rácz Gergely: Körülbelül 50-re, a faházzal próbáljuk befogni őket.
Hegedüs Dávid: Egyre kevesebben mennek el gt-be.
Pál Bernadett Diána: Már az a generáció van, akik nem szimpatizálnak az egy hetes gt-vel.
Hegedüs Dávid: Bonyolult a dolog, a legbonyolultabb, hogy az országos Mafihe akar-e ezzel
foglalkozni. Azon nem aggódok, hogy a HB-nak nem tetszene, hogy támogatjuk az eltés gt-t.
Inkább az a probléma, hogy mi szeretnénk-e támogatni.
Németh Viktória: Erre több időt kéne hagyni.
Hegedüs Dávid: Akkor hagyjuk ezt függőben, és a következő elnökségin szavazzunk erről.
Hegedüs Dávid 21:39-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2016. április 25.
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