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 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 

Alapítva 1988-ban, közhasznú szervezet, 
az International Association for Physics Students magyarországi tagja. 

 
 

Jegyzőkönyv 
Mafihe elnökségi ülésről 

 
Ideje: 2009. május 7. 18:15–19:15 
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
 
Melléklet: Jelenléti ív 
 
Jelenlévők: Szécsényi István elnök 
 Klujber Gergely  titkár 
 Tóth Bálint gazdasági felelős 
 Juhász Krisztina külkapcsolati felelős 
 Lakatos Dóra programfelelős 
Tanácskozási joggal: 
 Tóth Zsolt 
 Karcsai Balázs 
 Csajbók Viktória 
 Radnai Tamás 
 Karácsonyi József Sándor 
 Ferdinandy Bence 
 
Napirendi pontok: 

 Programok 
 Pénzügyek 
 ICPS 
 Egyéb 

 
Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; elfogadva 
 
 
1. Programok 

a, mfhb gólyatábor 
megint csak kb. 5 perc bemutatkozási lehetőség jutott, emellett fáradt volt a 

társaság 
van 3 ember, aki aktívnak tűnik és érdeklődik, őket be kell majd vonni 
reméljük a számháború alatt, majd jobban megismerik az egyesületet a gólyák és 

aktivizálódnak 
b, számháború 

a rendőrség még nem válaszolt, nincs még engedélyezve 
szept. 22. (esőnap: szept. 23.) 

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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c, közgyűlés 
kaptunk rá 200eHUF-t, ez lehetővé teszi a részvételi díjak csökkentését 
várhatóan 2-3000 HUF lesz a részvételi díj 
javaslat: első alkalommal részt vevő embereknek olcsóbb részvételi díj 
BME-ről várjuk a 3 aktív gólyát és az mfhb elnököt mindenképpen 
hívni kell az embereket, gólyákat és felsőbb éveseket egyaránt 
javaslat/terv: programszervező csoport létrehozása a kgy-n 
célja: többen vegyenek részt a szervezésben kisebb feladatkörrel, ezzel tanulnak 

bele a dolgokba 
vezetője legyen idősebb, tapasztalt személy 
kell olyan program, ami vonzza a gólyákat 
kgy programja: még nem végleges; program ötletek: 
Mafihe programok ismertetésére egy délután 
ICPS 
péntek este Mafihe bemutatkozása 
szombaton hivatalos rendes közgyűlés 
szaunaparty; ezzel gond: nem számít bele az árba ezért drága 

d, Mafihe ismerkedő est 
szeptember 15 
ütközik a BME fesztivállal 

e, TDK hétvége 
okt. 9-11. 
Varga Dezsőnek írni kell még e-mailt 
kérdés: legyen-e együtt a BME-vel? 
attól függ, tudnak-e elég előadás szervezni 
nem szerencsés, ha járkálni kell a BME és ELTE között 
Viki utána néz: 
kik a TDK felelősök a BME-n 
hol lehetne laborlátogatást tartani okt. 10.-én 
szállás le van foglalva 
Semilab jöhetne TDK-ra 

f, FIVE 
nincs mit megbeszélni 

g, Ortvay 
ETR-ben utalás nagyon problémás volt, ezért inkább a jövőben nem alkalmazzuk 
amazon.com-os rendelés módszer viszont jó volt 
szponzorokkal beszélni kell: Semilab 
tavalyi Ortvay pályázatot el kell számolni, ideit be kell adni 

h, Fizikus Mikulás dec. 10 
i, TISK 

kérdés: beadjuk-e ebben a hónapban a pályázatot rá? 
kell: 
keresni helyszínt 
beszélni előadókkal 
téma: globális felmelegedés 

j, Szeged és Debrecen városlátogatások 
novemberben van hely a programok között, próbáljunk meg szegedit szervezni 
meg kell kérdezni a szegedieket van-e kapacitásuk erre 
ha nem jön össze, megpróbálhatjuk Pécset 

k, budapesti kirándulás: nem igazán van rá igény 
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2. pénzügyek 

NKTH-tól érkezett 650eHUF 
pénztárbizonylatokkal Bálint foglalkozik 
meg kell nézni: meddig vagyunk letiltva NCA-ról 
adó 1%-ból 550eHUF-t kaptunk 

3. ICPS – brainstorm 

ki kell találni milyen szervezői csoportok legyenek, és hány ember kell ehhez; 
embereket kell szerezni és már a kgy-re elhozni (BME-ről felsőbb éveseket is) 

a rendezvényt az ELTE-n felterjesztették Eötvös Workshop-pá, így több támogatás 
szerezhető 

kérdés: BME-n van-e hasonló lehetőség, hogy az egyetem a saját programjaként 
kezelje a rendezvényt 

kollégiumok: 
hogyan lehetne kedvezményeket szerezni? 
melyik kollégiumokat lehetne bérelni? 
ez ügyben kivel kell beszélni? 
  GMF KO igazgatót kell megkeresni 
kérdés: rektoron keresztül kaphatunk-e kedvezményt? erre később visszatérünk 

ötlet: lehetne hajós buli 
fővédnöknek felkérhetnénk Dr. Pálinkás Józsefet (MTA), erről Icáékkal beszélni kell 

előtte, mert nekik van kontaktjuk 
védnököknek az egyetemi rektorokat 
EPS lesz? nem tudjuk, de feltehetőleg nem 
szervezni már most: 

nevesebb (Nobel-díjas) előadókat 
plakátok, szövegek szerkesztése 
figyelni kell: jó előadókat szervezni, ne legyenek unalmas előadások 

előadók szállásolására szponzort keresni, pl. előadás tartásért cserébe szállás 
Härtlein Károly; CsoPások; … bevonása 
szponzor cégeket kell keresni 

kérdés: mivel vonjuk be azokat? 
védnökök hírnevével, egyetemek nevével, média jelenlétével 

FONTOS: média bevonása 
pl. olyan embert hívni, akit „követ” a média 
média nevével partyt szervezni 

nyitott bulira nincs kapacitásunk 
felmerült személyi kérdések: 

ICPS idejére a védnökök személye változhat-e? 
Dr. Pálinkás József 2011-ig lesz MTA elnök, remélhetőleg újraválasztják 
rektorok:  
  Dr. Péceli Gábor (BME) 2012-ig lesz  OK 
  ELTE? 

beszélni kell a dékánokkal: 
miben tudnak segíteni? 
kedvezmények, teremfoglalások, minél hamarabb 

először dékánokkal beszélni, utána a rektorokkal 
MTA elnökkel külön szálon fut a megbeszélés 

addigra kell már megfelelő honlap és szponzori dokumentumok 
jó lenne pályázatot írni „szervezésre”, gond: ilyen hosszú távra nem támogatnak  
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4. Egyebek 

jegyzőkönyveket fel kell tenni a honlapra 
honlapra angol nyelvű információkat kell feltölteni (illetve fordítani) 
számítástechnikai dolgok (hardver, szoftver) kezelésére keresni kell valakit, mert a 

rendszer káoszhoz közeli állapotban található 
 
 
Budapest, 2009. szeptember 7. 
 
 
 
 ____________________ ____________________ 
 
 Szécsényi István Klujber Gergely 
 elnök titkár 


