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

Jegyzıkönyv
Mafihe elnökségi ülésrıl
Ideje: 2010. március 18.
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
1. Programok
Fizikus Foci (Debrecen)
A rendezvény 2010. április 9-11. lesz megtartva.
A költségeket egyelıre nem tudjuk.
Beadható pályázatot kell keresni rá, sporttal kapcsolatosat (titkár feladata).
MOEV
2010. április 10-én lesz megrendezve.
A zsőri kétharmada már megvan.
A honlap a Mafihe szerverén lesz elhelyezve.
NYIFFF
A szállást már elkezdték intézni.
Pályázatot beadtunk rá.
NYISK
Kissé lemaradásban van a szervezés.
Az energetika szekció szervezésével kapcsolatban Aszódi Attilával kell beszélni (elıtte Farkas
Zénóval kell még beszélni).
Idén is keresünk/várunk segítıket.
Plakátot kell tervezni rá.
A honlapon frissíteni a szövegeket (Horváth Balázs elvállalta).
A tavalyi elıadásokat feltenni archív részlegbe a honlapon.
MOL-nak levelet írni támogatás kérésérıl (titkár feladata).
Ortvay
A nyereményeket el kell küldeni a nyerteseknek.
2. Pénzügyek
CERN kirándulás:
Volt elég pénz a szervezésre/lebonyolításra.
Még nem lett minden elszámolva, de folyamatban vannak a kifizetések (a szállások kifizetve, a
buszosokkal még rendezni kell).
Eldöntöttük, hogy a megmaradt külföldi valutát nem váltjuk vissza, hanem bekerül a kasszába.
3. Pályázatok
A MOEV-re kell pályázatot leadni: a tavalyit javítani/módosítani (titkár feladata).
Lakatos Dóri ismertetett egy honlapfejlesztéssel kapcsolatos NCA pályázatot.
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Ezzel kapcsolatban a Hallgatói Alapítvánnyal még beszélni kell (a közös honlap lehetıségérıl)
mivel a pályázat kritériumába tartozik több szervezet közös honlapkészítése.
4. Honlapok
Napokon belül összeáll a rendszer, amiben (a honlapfelelıs kérésére) közösen lehet fejleszteni a tartalmat
(ehhez a honlapfelelıs mindenki segítségét kérte).
Mafihe ~: A design fejlesztése kissé lelassult.
ICPS ~: Meg kell beszélni, hogy mi legyen a logó.
5. Egyebek
Civil fórumon képviselni kell a Mafihét április 16-18 között, erre vártunk jelentkezıket
Ferdinandy Bence, Horváth Balázs, Klujber Gergely jelentkeztek, a késıbbiekben még
megbeszélik a részleteket.
Adó 1% hirdetése
A tavalyi APEH adminisztrációs probléma miatt sokan nem tudták a adó 1%-át eljuttatni a
Mafihének. Azóta kijavították a hibát. Ezért rendkívül intenzíven hirdetni kell, hogy az
emberek tudjanak róla, hogy megint lehet küldeni gond nélkül.
Felmerült egy közös EHB-MFHB rendezvény ötlete a HB-k közeledése céljából illetve az ICPS utáni
egyesületi élet túlélésének biztosításából: Ferdinandy Bence javasolta egy „magánszeminárium”
sorozat megtartását
Budapest, 2010. március 24.

____________________

____________________

Lakatos Dóra
elnök

Klujber Gergely
titkár

Mondatokba bıvítve az elnökség külön kérésére Klujby által 2010. április 13-án.
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