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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
26 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2018/13.
Az Elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.
A tagsági kérelmeket módosítani kell, mert idén már a Mafihe-tagok ELFT (Eötvös Loránd
Fizikai Társulat) tagok is lesznek.

2. Pénzügyi helyzet
CERN Kirándulásra a Pázmány-Eötvös Alapítványtól a támogatást megkapjuk, de a Wigner
FK segítsége még nem biztos. Ezenkívül szeretnénk több céget megkeresni esetleges támogatásokkal kapcsolatban.

3. Alapszabály-módosítási javaslatok
Felmerült, hogy legyen egy új feladatvállaló, aki a CERN Kirándulás megszervezésével foglalkozik, illetve egy feladatvállaló, aki pályázatokkal foglalkozik.
Az Alapszabályban foglaltak szerinti jelenleg 1000 forintos tagdíjat szeretnénk megváltoztatni,
idén 1500 forintra és jövőre 2000 forintra.

4. Országos programok
Mafihe 30. születésnap és Éves Rendes Közgyűlés:
2018. október 13-14-én kerül megrendezésre az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömbjében. A jelentkezési felület elkészült, eddig 11-en jelentkeztek, jövőhéten még hirdetjük az
embereknek.

5. Médiamegjelenések
A Mafihe facebook oldalát nem nagyon kezeli senki, nagyon nincs rajta aktivitás, ezen próbálunk változtatni. Felmerült, hogy posztoljunk minden héten egy fizikával kapcsolatos hírt vagy
cikket.
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6. Informatikai fejlesztések, honlap
Az irodában nagyon felhalmozódtak a régi, nem működő elektronikai eszközök, ezt a rendszergazdánk Szánthó Lénárd majd átnézi és amire nincs szükségünk el lesz távolítva. Az irodai
számítógéphez Szigeti Balázs Endre hoz új monitort.
Maróti János Endre a honlapfelelős felhívta rá a figyelmet, hogy az új honlap elkészítése egy
ember számára túl nagy feladat, de egy elsődleges verziót megpróbál novemberig létrehozni,
melyen az összes oldalunk megtalálható majd aloldalként a my.mafihe-n kívételével, ahol a
tagosodás történik.

7. Egyebek
Szigeti Balázs Endre felhívta rá a figyelmet, hogy a Helyi Bizottságokkal nagyon nehéz vagy lehetetlen tartani a kapcsolatot. Jelenleg a Szegedi Helyi Bizottság nem válaszol egy e-mailünkre
sem. A Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság beszámolóját a tavalyi éves rendes Közgyűlésen
nem fogadtuk el, illetve nem is képviseltették magukat, így egy évig nem működtek, de idén
újra megalakulnak és október 2-án lesz az alakuló gyűlésük. A Debreceni Helyi Bizottság problémája, hogy nagyon kevés a hallgatójuk, Pécsen meg idén fizika szak sem indult hallgató hiány
miatt.
Szigeti Balázs Endre 19:15-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2018. október 01.

Szigeti Balázs Endre
Elnök

Bódai Viktória
Titkár
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