Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Vezetőségi Ülés

Időpont: 2015. december 23. 20:00
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Melléklet:
• Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 5 fő
Napirendi pontok:
1. CERN jelentkezések tárgyalása
2. Egyebek
Szavazás a napirendi pontokról: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

1

1. CERN jelentkezések tárgyalása
Tekintettel a nagy számú túljelentkezésre, a Vezetőségnek szempontokat kellett szabnia, hogy
kik élveznek előnyt a kiválasztás során.
Elsődleges szempont, hogy olyan vegyen részt a kiránduláson, aki még nem volt korábbi
évben. Ezen feltétel alapján már több jelentkezőt kizárt az Ülés. További fő szempont, hogy
az egyesület az Alapszabályát figyelembe véve a programokat a tagjainak szervezi, és bár minden programunk nyílt, előnyben részesülnek a tagok. Ennek alapján 4 ember nem került be a
kijutási listára.
Ezen felül szempont volt, hogy szakmai előmenetelét tekintve azok kerüljenek be, akiknek
szakjuk közel áll a kirándulás témájához, valamint előnyt élveztek a felsőbb évesek, akik már
tanulhattak a kiránduláshoz szükséges fizikát. Ezeken a szempontokon felül az összehasonlítás
alapját szolgálta a jelentkező felkészültsége angol nyelvből.
Ennek alapján a rendelkezésre álló 49 helyből 36 került elfoglalásra, akik között nem voltak
BSc első évesek, illetve nem fizika szakos hallgatók. A fennmaradó helyeket a Helyi Bizottságokból egyező arányban próbáltuk feltölteni, és igazságos döntést hozni. Mivel a Helyi Bizottságok
az ülésen kis számban képviseltették magukat, így a Vezetőségnek nem volt könnyű az egyéni
szempontokat is figyelembe vennie a döntéskor, tehát csak a megadott információkra hivatkozva
tudott döntést hozni.
A Vezetőségi Ülés sikeresen meghozta döntését a CERN Kirándulás résztvevőivel kapcsolatban. A jelentkezők 83%-a bekerült a résztvevők listájára. A jelentkezőket e-mailben értesítik a
szervezők.
A résztvevőknek 2016. január 10-ig van lehetőségük visszamondani a Kirándulást, a fizetési
határidő pedig 2016. január 18.

2. Egyebek
• Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.

Határozat 2015/24.
Az Elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.
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• Maróti János Endre kérte a jelen lévőket, hogy keressenek a Téli Iskolára lehetséges előadókat, Pécsről ha lehet keressenek olyan előadókat, akik nukleáris asztrofizikával vagy
neutrínófizikával foglalkoznak és tartanának előadást.

Hegedüs Dávid 22:10-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2015. december 23.

Hegedüs Dávid
Elnök

Németh Viktória
Titkár
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