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1. HB beszámolók 
DHB beszámolója: 

A közelmúltban sor került egy közös mikuláspartira az informatikushallgatókkal. A Fizika 
Intézettől érkezett egy felkérés a fizika népszerűsítésére szolgáló bemutatók megtartására. A 
tervek között szerepelnek céges kirándulások és egy pólórendelés. 

EHB beszámolója: 
A legutóbbi ülés óta megtartott programok egy mikulásbuli, az Ortvay eredményhirdetés, egy 
színházi este. A közeljövőben kerül megrendezésre a mentor/felező buli, valamint tervbe van véve 
egy fizikus paintball. 

MFHB beszámolója: 
Sikerült lerendezni a pólórendelést a Hallgatói Képviselet együttműködésével, a kifizetés az 
átvételkor helyben, majd átutalással történik. A Szak7 programtervezete még készülőben van, 
felmerült az ötlet egy ELTE vs. BME Lasertag megrendezésére. 

SZHB beszámolója: 
A vizsgaidőszak alatt az elsősök számára a felsőbbévesek egy a vizsgázásra felkészítő 
gyorstalpalót tartottak. Decemberben volt egy csocsóbajnokság, illetve a január 30-i Szegedi fizika 
Napján is képviseltette magát a Helyi Bizottság. A félévkezdés alkalmából nyitóbuli lesz, illetve 
laborlátogatások szerepelnek a tervek között. A fizikaépület felújítása elhúzódik. 

2. Országos programok 
MOEV 

A Program sikeres volt, sok helyről jöttek előadók és a zsűri bírálatai igazságosak voltak. 
Téli Iskola 

A visszajelzések az előadóktól és a hallgatóktól is pozitívak voltak. A 27 résztvevő országszerte 
mindenfelől érkezett ide. A végleges költségek a várthoz képest alacsonyak voltak. 

CERN túra 
Véglegesítettük a résztvevők listáját és a várólistát. A szálláshelyek megvannak, de még néhány 
részlet kérdéses. A programok le vannak fixálva és a busz is meg van rendelve. A pályázatok 
véglegesítése a jövő héten történik majd, ettől függ a pólómegrendelés is. 

NYIFFF 
Még nincs kijelölt szervező. 

3. Pénzügyek 

Elte Északi Tömb 2.106 szoba 
1117 Pázmány Péter sétány 1/A 

Tel: (1) 372-2701 
E-mail: mafihe@mafihe.hu 

http://mafihe.hu 
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A legutóbbi kiadások között szerepel az Ortvay verseny eredményhirdetése, a Mafigyelő kiadása, a 
MOEV és a Téli Iskola lebonyolítása valamint az előző Nemzeti Bizottsági Ülés költségei. Ezekhez 
jönnek még hozzá a fénymásolós számlák. 

4. Pályázatok 
Jelenleg a Nemzeti Civil Alapprogram kiírására pályázunk a működési költségekhez való 
hozzájárulásra, valamint a Mafigyelő kiadási költségeihez szerzünk támogatást, szintén az NCA-tól. 

5. ICPS 
A szállás és a szórakozóhelyek lefoglalásához szükséges szerződések már megvannak. Az étkeztetésre 
három ajánlatunk is van, de ezek mind nagyon drágák. Felmerült a terembérlések mellett a 
folyosóbérletek fizetésének problémája. Több személyt is felkérünk a konferencia támogatójának, mint 
például Szabó Gábort, Kürti Jenőt, és az ELTE TTK dékánját. Pályázatot nyújtunk be a SIF 
Alapítványhoz, a Széchenyi Tervhez, és az önkormányzathoz. Potenciális szponzorok a Semilab, a 
BKV, a Knorr-Bremse. Érdemes lehet érdeklődni olyan külföldi egyetemeknél, akik reklámozni akarják 
magukat Európában. 

6. Egyéb 
Mafigyelő: 

A következő szám március elején várható, a szerkesztés február végén folyik majd. 
Honlap: 

Az új honlap váza már megvan, drupal alappal. Egyelőre kétnyelvű. A tartalmat a régi honlapról 
fogjuk átvenni. 

Az Educatio-n némi kutatás révén lehetséges Pécsi kapcsolatot találtunk. 
A nem budapesti résztvevők utazási költségeit 8 igen, és egy tartózkodásos szavazás mellett a Mafihe állja. 

 
Befejezés 17:48 
 
Budapest, 2011. február 02. 
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