
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., 2.64
Tel: (1) 372-2701
Fax: (1) 372-2509

E-mail: mafihe@mafihe.hu
Web: http://www.mafihe.hu

 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Alapítva 1988, közhasznú társaság,

a Nemzetközi Fizikushallgatók Egyesületének tagja

Jegyzőkönyv

A Magyar Fizikushallgatók Egyesületének ELTE Helyi Bizottságának 
Tisztújító Taggyűléséről

2015. 12. 18.

Időpont: 2015. 12. 18. péntek, 18:13
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány, 1/A

Napirend:
1. Pénzügyek
2. Személyi kérdések
3. Programok (Budapesti Hétvége)
4. FÓKA
5. Pólók, ajándéktárgyak
6. Honlap
7. Egyebek

Jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúan meg lett szavazva Juhász Nikolett.

Levezető elnöknek 1 tartózkodással meg lett szavazva Vanó Lilla.

Szavazó  bizottságnak  egyhangúan  meg  lett  szavazva  Sveiczer  András  és
Hegedüs Dávid. 

1. Pénzügyek
Vanó Lilla elmondja, hogy 29.000 Ft van a kasszában, és már elkezdődött a
tagosodás. 

2. Személyi kérdések
Rácz Gergely lemond az általános elnökségi  posztról,  Kovács Gábor pedig a
programfelelősi  posztról.  Sveiczer  András megkérdezi  Kovács Gábortól,  hogy
szeretne-e más szerepben a Mafihénél maradni, de ő külső tagként folytatná
tovább a szervezet segítését, például a túra megszervezésében. 

Vanó Lilla jelöli Rácz Gergelyt a programfelelősi posztra, aki ezt elfogadja, mivel
szeretne előrébb lépni a szervezetben. Szerinte alkalmas lenne rá, mivel nem
új neki az egyetemi élet. 

18:24 Biricz Andris megérkezik 
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Rácz Gergely általános elnökségi tagként segített a Fiziqs fociban, a TDK Hét
lebonyolításában,  és  ott  volt  az  Ortvay  Feladatmegoldó  Verseny
eredményhirdetésén is. Az EHB tagokkal való kommunikáción javítana, a heti
hírlevél  és Facebook csoport megmaradnának, de ezeken kívül  a személyes
megkeresést támogatja. Szerinte a cél, hogy időben kezdjük hirdetni az éppen
aktuális eseményeket. 

18:30 Zsuga Lilla megérkezett.

Rácz Gergely a kérdésekre válaszolván elmondja, hogy a szűk társasági kör őt
nem  zavarja,  és  nem  is  biztos  benne,  hogy  meg  lehetne  ezt  változtatni.
Szerinte ideális,  ha csak egyszer-kétszer lenne nagyobb fizikus  buli,  a  többi
eseménynél pedig barátiasabb légkör lenne csupán. 

18:35-18:37 Rácz Gergely elvonul amíg a többiek megbeszélik a hallottakat.

18:43 Kovács Gábor elhagyja az ülést.

Rácz  Gergely  Kenéz  Zoltánt  általános  elnökségi  tagnak  jelöli.  Kenéz  Zoltán
bemutatkozásában  elmondja,  hogy  ő  is  volt  már  egyetemen  ezelőtt,  ahol
projekttag/vezető/megfigyelő többször is volt. Szerinte a Mafihe egy összetartó
csapat,  aminek  szívesen  lenne  a  tagja,  de  még  nem  nyert  betekintést
komolyabban.  Általános  elnökségi  tagként  segítene  a  programok
szervezésében, lebonyolításában és segítené az EHB munkáját. 

18:47-18:49 Kenéz Zoltán elvonul, amíg a többiek megbeszélik a hallottakat.

18:49 Szavazó cetlik kiosztása.
18:52-18:55 Szavazatok megszámlálása.

A szavazás eredménye Rácz Gergely személyét illetően, mint programfelelős
jelölt: 6 igen, 3 tartózkodás.
A  szavazás  eredménye  Kenéz  Zoltán  személyét  illetően,  mint  általános
elnökségi tag: 9 igen.

3. Budapesti Hétvége
Kérdőjeles az időpont. A tervezettek szerint vagy március 4-5-6., vagy március
11-12-13. Vanó Lilla szerint a 2. héten nem lenne ideális az ünnepnap miatt. Az
elnökség március első hétvégéjét támogatja.  Tavasszal lesz a Pécsi Hétvége, a
hideg elkerülése végett idén április 15-17-ig. 

Vanó Lilla elmeséli mik voltak a tavalyi programok, és hogy idén miket lehetne
szervezni. A legfontosabb a laborlátogatások időbeli lefixálása. Zsuga Lilla fog
érdeklődni  a  BME-s  laborok  után.  Vanó  Lilla  elmondja,  hogy  még  az  esti
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programokat kell  előre kitervelni.  A lehetőségek közé tartozik a városi  séta,
közös bográcsozás, stb. 

4. FÓKA
Biricz András elmondja, hogy a teljes FÓKA lista a Mafihe irodában van, eddig
összesen  34  óra  volt.   Berekméri  Evelin  elmondja,  hogy  az  ösztöndíjakért
felelős bizottság szerint az ösztöndíjaknak rendszeresnek kéne lenniük, de ezt
nem támogatják.  Vanó Lilla következő elnökségi ülésre várja a diagramot a
különböző FÓKÁkról. 

5. Pólók és ajándéktárgyak
Maróti  János  Endre  elmondja,  hogy  egy  5-10%-os  kedvezmény  lehetséges
pólórendelésnél, és a második rendelés olcsóbb lesz, mert a sablont nem kell
újragyártani.  15-20 pólótól  éri  meg, de pontos árat nem kérdezett.  Sveiczer
András szerint el is indíthatnánk a rendelést bizonyos pólókra, de Vanó Lilla
szerint vizsgaidőszak végéig várni kéne. Sveiczer András ötlete, hogy azokból a
pólókból, amikből tudjuk, hogy többet rendelnének, előre indítunk rendelést. 

6. Honlap
Rehó Richárd elmondja, hogy az online rendelési felület félig már kész. Továbbá
elmondja, hogy a naptár elavult és nem hatékony, így kicserélné egy Google
naptárra, amit hozzá lehetne csatlakoztatni a saját Google naptárhoz, ha valaki
tényleg érdeklődik a programok után. Szerinte az ünnepek alatt készen lesz
teljesen. Ezt minden elnökségi tag tudná szerkeszteni, így a hibákat azonnal
lehetne javítani. Rácz Gergely ötlete az, hogy a Facebook eseményeket is hozzá
lehetne fűzni.

7. Egyebek
Vanó  Lilla  ismerteti  a  kulcs  és  iroda  etikettet.  Mindig  legyen  valaki,  aki
visszajuttatja  a  portára  a  kulcsot,  illetve  az  iroda  belső  helyiségében  csak
tisztségviselő tartózkodhat, és mindig legyen bent egy kulcsos személy. 
Hegedüs Dávid ismerteti, hogy miért is fontos ez, és hogy szigorított rendszer
kell. Tervezett a kamera felszerelés.

Vanó  Lilla  elmondja,  hogy  a  folyamatosan  eltűnő  dolgok  ellen  (evőeszköz,
elosztó) az egyetlen megoldás, ha az irodában lévők fokozottan odafigyelnek
arra, hogy mindenki felírja a nevét és vissza is hozza, amit elvisz. Felmerül az
evőeszközök eltűnésével kapcsolatban, hogy azokat ki lehessen-e egyáltalán
adni. Az elnökség ez ügyben gyorsan szavaz, aminek az eredménye, hogy ne
lehessen.

Vanó Lilla ismerteti, hogy a tagosodási lapokat hogyan kell kezelni.

Rácz Gergely szerint a Facebook csoport tagjait időszerű lenne szűrni. 
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Vanó Lilla 19:56-kor lezárja az ülést.

Budapest, 2015. december 18.

Vanó Lilla Juhász Nikolett
Elnök Titkár


