
Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Vezetőségi Ülés

Időpont: 2019. november 28. 18:00
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Melléklet: Jelenléti ív

Szavazati joggal jelenlevők száma: 4 fő.

Napirendi pontok:

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása

2. Pénzügyi helyzet

3. Országos programok

4. Médiamegjelenések

5. Informatikai fejlesztések, honlap

6. Egyebek
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Jeges Viktor 18:09-kor megnyitotta az ülést.

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
1 túj tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.

Határozat 2019/35.

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

2. Pénzügyi helyzet
Jeges Viktor: A NEA pályázat eredményét mára vártuk, de még nem kaptunk róla informá-
ciót. Ha megnyerjük, akkor a kapott összeget áprilisig el kell költenünk. Ennek egy jó részét
működésre költenénk el (könyvelő munkadíja, nyomtató).
A Bosch-sal, MVM-mel, MOL-lal még tárgyalok, hátha kapunk támogatást tőlük. Ha tőlük
kapnánk nagyobb támogatást, akkor reális lenne a Balaton Summer School szervezés anyagi
szinten.

3. Országos programok
Tavaszi Közgyűlés
Jeges Viktor: Fekésházy Leventével, a Debreceni Helyi Bizottság elnökével beszéltem a vizs-
gatemető hétvégéről, szívesen megszerveznék, illetve lenne egy debreceni hétvége. Szegeden
terveztek valamit?
Fekete János: Egyenlőre nem.
Jeges Viktor: A tavaszi közgyűlés esetleg lehetne nálatok, május 31 környékére tervezzük.

NYIFFF
Jeges Viktor: Május 1-i hétvégén szokott megrendezésre kerülni a NYIFFF, már évek óta nin-
csen, de jó lenne újra visszahozni. Nagyon jó lenne ha egy országos program lehetene belőle és
más Helyi Bizottságokból is jönnének.

TISK
Szakállas Nikolett: Megszületett a programterv, viszont a két vasárnapi előadó pénteken sze-
retne előadni, így őket áttettük. Ezért vasárnapra keresünk két előadót. Már folyamatban van
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a keresés. Ha kész lesz a program, akkor kiküldjük az eseményt e-mailben.
Jeges Viktor: Szállást lefoglaltuk 10 főre. A Helyi Bizottság elnököket arra szeretném kérni,
hogy terjesszék az embereknek, hogy ha jönnek és kérnek szállást, akkor minél előbb jelentkez-
zenek mert ha kell még hely a szállásan, akkor most még tudunk foglalni. 1500 Ft/ éjszaka.

Francia csere
Somogyfoki Réka: A franciák egészen előrehaladtak a szervezésben, június utolsó hetében már
várnának minket. A mi visszajelzésünket várják. Július eleje jobb lenne nekünk, mert akkor
van vége a vizsgaidőszaknak, ez viszont nekik nem jó.
A franciák 10-15 főre számítanak, a szervező embereknél tudnánk megszállni, nem panzióban
vagy hostelben. Az a kérdés, hogy ez elfogladható-e számunkra.

Fekete János: Szerintem informálisan lehetne érdeklődni a hallgatók között, hogy tetszik-e
nekik az ötlet.

Somogyfoki Réka: Ez egy jó ötlet. Arra is gondoltunk, hogy több nemzettel társulhatnánk.
Például lehetne francia-német-orosz csere. A franciák azt mondták ők ennyi embert nem tud-
nak fogadni, de amikor idejönnek Magyarországra, akkor szivesen társulnának.

Jeges Viktor: Az oroszok azt mondták jövő ősszel szívesen fogadnának minket.

Dobos Csenge: Az oroszokkal kommunikálni kell arról, hogy ha cserét szerveznek, azt jó előre
közöljék velünk, mert a vízum igénylés sok idő.

Somogyfoki Réka: Rendben, erről beszélek velük.

ICPS
Jeges Viktor: A legközelebbi ICPS poszterét elküldtem, tegyétek ki.

4. Médiamegjelenések
Kovács Zoltán: Próbálok gyakrabban, érdekes tudományos témákat posztolni a Mafihe Face-
book oldalára. A magyar sikerekre mindig sok reakciót kapunk. Ha a TISK eseménye elkészül,
akkor azt is promózni fogom.
Somogyfoki Réka: Csináltam Instagramot, a neve: mafiheofficial.Mgnincsenekbejegyzsek, demajdbeindul.TovbbjralesztettemaMafiheTwittert.
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5. Informatikai fejlesztések, honlap
Jeges Viktor: Márk folyamatosan tanulja , hogyan működik a rendszer, ezen a héten kapott
hozzáféréseket a szerverhez. A honlapon is dolgozunk, de nehezen haladunk. Még nem minden
Helyi Biztosság elnök tud hozzáférni a mafihés e-mail fiókjához, erről majd Márkkal beszélek.
Ha mindenkinek lesz mafihés e-mail címe, akkor beindulhatna a Mafihe Slack.
A mostani gépünk már nagyon öreg, lassú, hátráltatja a munkát. Lehet, hogy valaki adományoz
majd nekünk egy másik számítógépet.

6. Egyebek
Jeges Viktor: Lesz karácsonyi húzás.

Jeges Viktor Péter 19:24-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2019. november 28.

Jeges Viktor Péter Dobos Csenge
Elnök Jegyzőkönyvvezető
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