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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. október 13. 20:00 
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
 
Melléklet: Jelenléti ív 
 
Napirendi pontok: 

 TISK, Cern 
 Egyéb programok 
 Pénzügyek 
 Honlap 
 Csereprogram 
 Egyebek 

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

TISK  
szállást keresett Farkas István, az olcsóbb helyeket megkérdezi, hogy vannak-e termeik 

előadásokhoz, ajánlatkérés keddig 
helyek: Északi-középhegység, Eger környéke 
időpont módosult: február 4-7. 
megvannak már az előadók és előadások 
jövő héttől hirdetni lehet 
pólót és plakátot kell még tervezni (Horváth Balázst kérjük meg rá) 
MOL-t megkérdezni, jelen akar-e lenni 

Cern 
megbeszélték az intézetekkel a körbevezetéseket, magyar vezetőket még nem tudtak szerezni (nem 

tudnak ennyire előre mondani semmit) 
Grenoble-ban van szállás foglalva (étkezés is), Lausanne-ban még nincs 
busz: ugyanannyiért, mint tavaly ugyanaz a cég 
pályázatokat két héten belül kell intézni 

2. Egyéb programok 

Ortvay eredményhirdetés 
ki kell találni a külföldiek számára a nyereményeket 

NYISK 
szekcióvezetőket kell keresni 

- orvosi fizika szekciót szervezik a debreceniek 
- energetika szekció (nukleáris, megújuló, fúziós), Sükösd Csabánál érdeklődni 

kontaktokról 
- asztro- és részecskefizika: Rácz István 
- gazdasági fizika: Bihari Zsolt 
- vegyészekkel együtt valamit: Surján Péter 

külföldiek fizetési módjára valamilyen jó rendszert kell kidolgozni 
NYIFFF 

dgy-vel beszélgetni kell róla 
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az érdeklődés hiányának lehetséges okai/ ötletek: 
- a beugró feladat a gond, mert nincs arra idő, hogy a verseny előtt egy héttel ezzel 

foglalkozzanak a hallgatók 
- megcélozhatnánk más karokat is 
- legyen a versenyen egy központi „eszköztár”, hogy ott lehessen barkácsolni 

3. pénzügyek 

nem volt jelentős forgalom 
4. honlap 

B. Tomi megmutatta az eddig elkészült design elemeket 
ötleteltünk rajta 

a honlap szerkezetéről Bálint összeállít majd egy tervet 
5. csere program 

a görögök nem válaszoltak 
keressünk más lehetőségeket: 

olaszokhoz Kriszti ad kontaktot 
lehetnek esetleg finnek 

lehetne Szegeden a csereprogram 2011 tavaszán 
6. egyebek 

DHB irodának rendez majd be egy felújításra kerülő helyiséget, szeretnék, ha támogatnánk őket 
egyesület reklámozása 

gimnazistákat is meg kell célozni, erre hozzunk létre bizottságot 
dokumentumok iktatása 

e-maileknek: iktatas@... fiók létrehozása 
dokumentumok számára ott van a ’charm’ szerveren a ’hivatalos’ mappa 

 
Budapest, 2009. november 24. 
 
 
 
 
 ____________________ ____________________ 
 
 Lakatos Dóra Klujber Gergely 
 elnök titkár 


