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Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

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

Jegyzıkönyv
Mafihe elnökségi ülésrıl
Ideje: 2010. február 9.
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív
Napirendi pontok:
• Országos programok
• Pénzügyek
• Pályázatok
• Honlapok
• Egyebek
Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; egyhangúlag elfogadva
0. Programfelelıs e-mail üzenete
Farkas István programfelelıs abbahagyta fizikusi tanulmányait a BME keretein belül, így már nem
töltheti be a Mafihe programfelelıs posztját, errıl küldött e-mail üzenetet, amit Lakatos Dóra
felolvasott az elnökség tagjainak.
A hivatalos lemondás megvalósulásához szükséges, hogy az mnb listára írjon lemondó nyilatkozatot, erre
fel kell hívni a figyelmét (Klujby vállalta a feladatot).
1. Programok
TISK
23-24 hallgató vett részt az iskolán.
Felmerült javaslat: a helyszínen használtak táblatartókat, amik nagyon jónak bizonyultak, az
Egyesület beszerezhetne néhányat (pl. NYISK-re).
CERN
A szállásokat megbeszélik a szervezık, (Lausanne-ban már van, Grenoble-ban még folyamatban a
szervezés).
A magyar vezetıket is fel tudták kérni már több helyen (pl. Grenoble-ban).
NYIFFF
A rendezvény szervezése szervezı hiányában nem haladt még elıre.
Az elnökségnek keresnie kell szervezıt, valamint a szállást és a zsőrit is.
NYISK
Úgy döntöttünk, hogy a kémia szekciót nem szervezzük meg kapacitáshiány miatt.
A gazdasági matematika szekció helyett Önszervezıdés és hálózatok szekció lesz (a héten utána
kérdez a szervezı a lehetıségeknek).
Energetika szekció szervezése kissé lelassult; felmerült energia-politikai elıadás ötlete a
rendezvény végére.
A levelezésben segítséget kért István, mert a diploma miatt kevés ideje van a szervezésre.
Csereprogram
Nem válaszoltak a megkérdezet emberek, ezért úgy döntöttünk jegeljük a programot.
Egyéb
Felmerült az a javaslat, hogy a gólyatábor szervezésre EHB írjon ki „pályázatot” és a jelentkezık
rendezzék a NYIFFF-et gyakorlásként.
2. Pénzügyek
Bevételek:

1

A Cern kirándulás részvételi díjait folyamatosan küldik a résztvevık.
A gólyatáborra beadott pályázatra is beérkezett a pénz.
Kiadások:
A TISK-kel kapcsolatos kiadások és kifizetések csökkentették a kassza tartalmát.
Egyéb:
Az APEH még mindig nem reagált arra a kérésre, hogy engedjék az adó1%-ából származó
összegeket átutalni.
2010. február 10.-tıl benne leszünk a köztartozásmentes adatbázisban, ez várhatóan megoldja a
problémát.
3. Pályázatok
Tervezünk „munka-party”-t, ahol pályázatírás, plakátok és a projektmenedzser ismertetése lesz a tervezett
program.
4. Honlapok
A NYISK-et a honlapfelelıs frissítse fel, változtassa meg a színét, továbbá hozzon létre archív részt a
korábbi elıadások számára
Ferdinandy Bence azt javasolta, hogy a honlapfelelıs csináljon egy oldalsávot, amibe irogatni lehet
mindenféle aktuális hírt.
5. Egyebek
Tóth Bálint elıjegyezte, hogy gazdasági felelısnek betanítja Bakó Tamást a következı periódusra.
A bíróságról megérkezett az elnökváltásról szóló hivatalos irat, ezért lehetıvé vált a banki ügyek intézése
(aláírási és számlakezelési jogok változtatása). Ezeket február 14-én fogja az elnökség elintézni.
Budapest, 2010. február 13.

____________________

____________________

Lakatos Dóra
elnök

Klujber Gergely
titkár
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