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Elnökségi Ülés

Időpont: 2016. július 27. 19:08
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Melléklet: Jelenléti ív

Szavazati joggal jelenlevők száma: 4 fő.

Napirendi pontok:

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása

2. Országos programok

3. Mafigyelő, médiamegjelenések

4. Informatikai fejlesztések, honlap

5. Egyebek
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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
9 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.

Határozat 2016/17.

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

2. Országos programok
• NYIFFF:

Hegedüs Dávid: Jani beszéltél Dávid Gyulával?
Maróti János Endre: Még nem hívtam fel. Jelentkezési felületet kellene csinálni.
Szánthó Lénárd Lajos: Nincs akadálya, küldjétek el, hogy mi kellene hozzá. Esetleg létre
lehet hozni a mymafihén.
Hegedüs Dávid: Nem tagsághoz kötött, de mehet a mymafihére.
Szánthó Lénárd Lajos: Mikor lesz a NYIFFF?
Maróti János Endre: Szeptember 23-25.
Szánthó Lénárd Lajos: Nem kizárt, hogy le tudjak menni.
Hegedüs Dávid: Konkrét szervezésre még visszatérünk.

• Német csereprogram:
Galgóczi Gábor: 3 hete írtak, hogy megvannak a jelentkezők, több is van aki nem Mafihe
tag, őket rá akartuk venni, hogy lépjenek be. Elvileg a kiválasztottaknak már ki van
küldve az e-mail.
Hegedüs Dávid: A mi részünkről tisztázva van minden?
Galgóczi Gábor: Igen, a mi részünk rendben.

• Mafihe Ismerkedős Est:
Hegedüs Dávid: Meg kell beszélni, hogy mikor és mit csináljunk.
Maróti János Endre: Rendben, a programtervet majd megcsinálom és elküldöm.
Hegedüs Dávid: Mit tervezünk? Csak egy este legyen vagy egyből a kritérium dolgoza-
tok után szervezzünk egy ismerkedős délutánt, amibe bevonjuk a mentorokat is? Majd
megbeszélem Gellérttel.

• Cern nyíltnap Wignerben:
Hegedüs Dávid: Írtam, hogy szívesen megyünk segíteni. Jani tudakold meg, hogy mit
szeretnének pontosan. Az EHB-t kellene mozgatni.
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• Ortvay:
Galgóczi Gábor: A segítségünket kérték, mert nem tudták elérni a nyerteseket, én is írtam
e-mailt, de nekem sem válaszoltak.
Hegedüs Dávid: Nekem egy ember írt április 20-án, hogy megkapta. Nem értem mit
intézett az IAPS.

Hegedüs Dávid: BSS-re valamit ki kell majd találni. Írok e-mailt, amiben megbeszélhet-
jük.

3. Mafigyelő, médiamegjelenések
• Mafigyelő:

Mafigyelő főszekesztő nem jelent meg az ülésen.

• Médiamegjelenések:
A Médiakoordinátor nem jelent meg a ülésen.

4. Informatikai fejlesztések, honlap
Szánthó Lénárd Lajos: Jövőhét szombaton, augusztus 6-án 8-tól 16 óráig áramszünet lesz az
ELTE-n, én Hévízen leszek, a gépet le tudom kapcsolni, de csak vasárnap tudom bekapcsolni,
így lesz egy szombat-vasárnap kiesés.
Hegedüs Dávid: Én be tudok jönni visszakapcsolni.
Szánthó Lénárd Lajos: Este nyolc után érdemes visszakapcsolni.
Hegedüs Dávid: Hogy áll a listád? Mit kell csinálni?
Szánthó Lénárd Lajos: Kamerához megvan a ház, nem polc lesz. Már csak össze kell szerel-
ni. További feladatok: honlapok újra dizájnolása, hírleveles feladatok. Ezek még váratnak
magukra.
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5. Egyebek
Szánthó Lénárd Lajos: Az órai előadásokat veszi fel valaki? Mert a Mafihe biztosíthatná a
kamerát és csak embert kellene találni, aki felveszi.
Hegedüs Dávid: Ezen még gondolkozunk, mert komoly költsége lenne.

Hegedüs Dávid 19:37-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2016. július 27.

Hegedüs Dávid Bódai Viktória
Elnök Jegyzőkönyvvezető
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