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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
12 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2019/14.
Az Elnökség 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet
Az IAPS-től kaptunk hatvanezer forint támogatást a Német Csereprogram-ra.
Az ELTE-vel közösen szervezett gyerektáborra pedig kétszázezer forint támogatást kaptunk.
Három CERN Kirándulás részvételi díjat vissza kell fizetnünk.
Idén nagyobb kiadás az Ortvay lesz, a nyereményeket előre meg kell venni.

3. Országos programok
3.1. TISK
Tervezett időpontja 2020. február 7-9, de az egyetem regisztrációs hete és egyéb rendezvények
miatt még változhat. A témája biofizika lesz. Az előadókat november végére szeretnénk véglegesíteni. ELTE-n kívüli helyszínt próbálunk találni, ami biofizika szempontjából releváns. A
tavalyi TISK tapasztalatai alapján nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szabadidős programokra, főleg a vidékről érkező résztvevők miatt.

3.2. Csereprogramok
A Német Csereprogramon résztvevő orosz hallgatók nagyon lelkesek, most lesz a saját nemzetközi programjuk a PULSE. Később is tervezünk velünk csereprogramot.
Jeges Viktor Péter: Szóbajöhetnek még a franciák, akik most léptek vissza az IAPS-be, illetve
a törökök, vagy esetleg a finnek.
Somogyfoki Réka: Én azt támogatnám, hogy maradjunk az EU-ban, mert az útlevelet lehet nem
tudják időben elintézni. Vagy ha csináltatnak útlevelet a mexikói ICPS miatt, akkor valami
olcsóbb úticélra nyitottabbak lennének, mert a mexikói út nagyon drága lesz.

3.3. CERN Kirándulás
Szegedi Donát Ferenc: A kommunikáció akadozott, a Helyi Bizottságok későn értesültek a
fejleményekről. Mikor lesz CERN Kirándulás legközelebb?
Jeges Viktor Péter: Jövő nyáron biztos nem lesz még. Talán másfél év múlva februárban.
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Szegedi Donát Ferenc: Milyen lépéseket akartok tenni, hogy ne ismétlődjön meg olyan probléma
mint ami idén?
Jeges Viktor Péter: Ebben az évben a busztársaság csődbemenése okozta a gondokat. Ez egy
váratlan szituáció, amire nem tudunk felkészülni a jövőben sem. De tanultunk a történtekből és
dolgozunk azon, hogy a hiányosságainkat pótoljuk. A kommunikáción együtt kell dolgoznunk.
Minden Helyi Bizottságnak van Slack és Google naptár hozzáférése, ezeket a közös felületeket
aktívabban kell használnunk.

4. Médiamegjelenések
Jeges Viktor Péter: Megérkezett a Gólyamafigyelő.
Sveiczer András valószínűleg nem marad médiakordinátor, tekintve hogy elvégezte az egyetemet.
Szeretném ha aktívabb lenne a Mafihe Facebook-oldala, és lenne egy kommunikációs terv arra,
hogy milyen poszt mikor megy ki. Ötletként felmerült, hogy legyen Mafihe Instagram. Az
EHB-nak és a DHB-nak van.
Szegedi Donát Ferenc: Bennünk felmerült a Twitter is, mint opció.

5. Informatikai fejlesztések, honlap
A jelenlegi honlapfelelős szerint a honlapot teljesen előlről senkinek nem lesz ideje megcsinálni
és szakmai felkészültsége sem lesz hozzá. Szerették volna a my.mafihe.hu oldalt a mafihe-hu
oldalba beintegrálni, de ezt sajnos nem lehet. Ezen kívül cél lenne az oldal korszerűsítése,
kozmetikázása, ezzel kapcsolatban is nehézségekbe ütköztek, de ezt valamennyire meg tudják
majd csinálni szépen lassan.
Somogyfoki Réka: Mi lenne ha egy minimális összeget szánnánk egy szakemberre?
Szigeti Balázs Endre: Az nagyon sokban kerülne, ha normális végeredményt szeretnénk.

6. Egyebek
6.1. ELFT tagság
Folyamatban van, hogy a Mafihe tagság együtt járjon az ELFT Ifjúsági Tagozatának tagságával is. Mi informatikailag készen állunk, az adatvédelmi nyilatkozatot kell még módosítani.
Októberben vagy novemberben lesz lehetőség az ELFT-hez is tagosodni. A tagosodás után jár
majd havonta elektronikus úton a Fizikai Szemle és az ELFT rendezvényeken kedvezményesen
lehet résztvenni.
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6.2. Alapszabály módosítás
Jeges Viktor Péter: Tervezek egy Alapszabály módosítást. Jelenleg csak Budapesten tarthatunk Közgyűlést, mert itt van a székhelyünk. Szeretném belefoglalni az Alapszabályba, hogy
máshol is lehesssen, ennek még utána kell nézni, hogyan lehet megvalósítani.
Jeges Viktor Péter 13:31 -kor lezárta az ülést.
Budapest, 2019. szeptember 15.

Jeges Viktor Péter
Elnök

Dobos Csenge
Jegyzőkönyvvezető

4

