Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Elnökségi Ülés

Időpont: 2016. május 5. 19:06
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, médiamegjelenések
5. Informatikai fejlesztések, honlap
6. Egyebek
Szavazás a napirendi pontokról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadtuk.
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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
Az elmúlt időszakban nem volt tagosítási kérelem. A Mafihének 168 tagja van eddig, akik közül
28 még nem fizette be a tagdíjat.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Hegedüs Dávid érdeklődik, hogy a gazdasági beszámolóhoz meg van-e már minden a könyvelőnek? Biricz András Mátyás: Szinte minden megvan.
Hegedüs Dávid: A könyvelőnek én fogom átadni a papírokat.
Németh Viktória elmondta, hogy az NKFIH-hoz leadott pályázatra viszaküldtek egy újabb
hiánypótlást, amit május 11-ig kell leadni, addig mindent megcsinál, összegyűjt, rendszerez.

3. Országos programok
• NYIFFF:
Maróti János Endre folyamatosan tartja a kapcsolatot Dávid Gyulával.
Hegedüs Dávid: Előfeladatok hogy állnak?
Maróti János Endre: Dávid Gyula állította, hogy ki lesznek küldve, de jelenleg még nincsenek.
• Német csereprogram:
Ezzel kapcsolatban Galgóczi Gábor a kapcsolattartó, de ő most nincs jelen, így erről nem
tudunk többet beszélni.
• Day of Photonics:
Október 21-én lesz egy program, ahol fénnyel, fotonokkal kapcsolatban szerveznének programokat. Hegedüs Dávid írt nekik, hogy támogatni nem tudjuk őket, de szívesen reklámozunk, és programot is csinálhatunk.

4. Mafigyelő, médiamegjelenések
• Mafigyelő:
Tóth Petra Szandra nem jelent meg, így erről nem tudunk beszélni.
• Médiamegjelenések:
Az eddig is tárgyalt feladatok továbbra is megvannak, ezek elvégézést várjuk.
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5. Informatikai fejlesztések, honlap
Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy a kamera beszerelése ott áll, mint múlthéten, hamarosan
megveszi azt, amire még szüksége van. Minden más ami feladata volt, az maradt is, de a
kamerát reményei szerint június 1-ig be tudja szerelni.
Feladatai: TételWiki-vel kapcsolatban Cseh Gábornak megcsinálni az e-mailt és hozzáférést
adni a honlaphoz. Mafihe arculat újratervezése, Mafihe dizájn létrehozása, iroda bekamerázása,
a tagdíjat be nem fizetőknek felszólító e-mail küldése, Mafigyelő honlapján a zöld gombot
kékre cserélni, a video megosztást a Mafhihe szerverén létrehozni, a TISK-en előadott diasorok
feltöltése a honlapra, CERN Kiránduláson készült képek feltöltése a honlapra.
Németh Viktória megkérte Szánthó Lénárd Lajost, hogy teljesítse az NKFIH-s szerződésben
meghatározott feltételeket a honlapra vonatkozóan.

6. Egyebek
Németh Viktória kéri az Elnökséget, hogy az IAPS tagdíjat fizessük ki, mert hamarosan le fog
járni a határidő.
Határozat 2016/14.
Az Elnökség 0 igen, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett szavazott az
EHB gólyatábor pénzügyi támogatásáról.
Hegedüs Dávid 20:06-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2016. május 5.

Hegedüs Dávid
Elnök

Németh Viktória
Titkár
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