Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Elnökségi Ülés

Időpont: 2019. március 7. 18:03
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
3. Országos programok
4. Médiamegjelenések
5. Informatikai fejlesztések, honlap
6. Egyebek

1

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
2 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2019/4.
Az Elnökség 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet
Holnap, március 8-án megyünk bankba, Jeges Viktor Pétert felvesszük a jogosultak közé. Felhívták rá a figyelmünk, hogy a Magnetbank civil szervezetekre is specializálódott, így elgondolkodunk azon, hogy a Mafihe számláját átvisszük oda.
A Hiflylabs kért az eseményeinkről rövid leírást, hogy az alapján eldöntsék idén is támogatnak
minket, és erről azóta pozitív visszajelzést kaptunk és megkapjuk az eddigi támogatást.
Találtunk egy pályázatot, mely a civil szervezetek céljaira felhasználható, ennek jobban utána
nézünk és a CERN Kirándulást megpróbáljuk bepályázni.
Bató Lilia, a gazdaságifelelős és Jeges Viktor Péter a gazdasági beszámolót elkezdte, Bódai
Viktóriával közösen összegyűjtötték a számlákat és a szerződéseket, melyeket a könyvelőnek el
kell küldeni.

3. Országos programok
• CERN Kirándulás
Július 9-12 között kerül megrendezésre. A kutatóközpontok le vannak foglalva, szállást
kell még keresni, ezenkívül a busztársasággal is le van beszélve minden. A programtervet
megírják a szervezők és utána a jelentkezés is elindulhat. Költségtervet is készítenek.
• Német Csereprogram
Április 11-14 között kerül megrendezésre Budapesten. A program kész van, szállás le
lett foglalva. A németeknek elküldtük a plakátot és a programot is, de nem nagyon
reklámozták, így elég kevesen jelentkeztek, ezért írunk az IAPS-nek, hogy hirdessék meg
és akkor bárki jelentkezhet.
Hegedüs Dávid: IAPS-es pályázatokat is nézzétek meg, és pályázzatok.
• PLANCKS
2019. május 17. és 19. között kerül megrendezésre Dániában. A hazai előválogató
sikeresen lezajlott, Vígh Benjámin levezénylésével.
• NYIFFF
Tervezett időpontja április 26-28.
2

• Ortvay
Idén kerül megrendezésre az 50. Ortvay Rudolf fizikai problémamegoldó verseny. Időben
ki kell hirdetni az IAPS felé is.

4. Médiamegjelenések
Ismét felmerült, hogy a Mafihe hivatalos facebook oldala nem elég aktív, a megbeszéltek alapján
igyekszünk ezentúl két-három naponta megosztani valamit. Illetve a honlapra is jobban kell
figyelni, tartalom szempontjából.

5. Informatikai fejlesztések, honlap
Tuhári Richárd rendszergazda és Pál Balázs honlapfelelős írják a segédletet a Mafihe rendszeréhez, Szánthó Lénárd Lajos segítségével.
Projektort kell venni, a 2020-ra tervezett Balaton Summer School-on szükségünk lesz rá és a
jelenlegi elromlott.

6. Egyebek
Jelenleg az ELTE Természettudományi Kara nincs jó anyagi helyzetben, a javulás érdekében
területet ad át az épületben a Társadalomtudományi és Informatikai Karoknak, ez lehet hatással lesz ránk is és az irodát elveszik tőlünk.
Jeges Viktor Péter felvette a kapcsolatot a BME Kozmosz Körrel, és igyekszünk minél több
szervezetet megkeresni az esetleges társulás érdekében.
Baditz Máté Pécsről jelezte, hogy szeretnének pécsi Lézer Hétvégét szervezni, kérte a visszajelzést a Helyi Bizottságoktól és az Elnökségtől, hogy mikor lenne jó.
Jeges Viktor Péter 19:00-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2018. március 07.

Jeges Viktor Péter
Elnök

Bódai Viktória
Titkár
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