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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: 2010. április 27.
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív
Napirendi pontok:
• NYISK, szponzorok
• Országos programok

•
•
•

Pénzügyi helyzet
Honlapok
Egyebek

Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; egyhangúan elfogadva.
1. NYISK, szponzorok
Az NKTH-s pályázat szerződése aláírásra került. A Paksi Atomerőműhöz beadott pályázatot megnyertük.
A pályázott összeg (200 000 Ft) már megérkezett az Egyesület számlájára. További pályázati források
szükségesek még.
Előjelentkezésben a részvételi díj: 20.000,- HUF / 100 EUR
Ezzel 100 ember esetén tudjuk fedezni a költségeket, 120 esetén már nem.
A MOL-tól előadókat kell kérni az utolsó napra, Dóri vállalta, hogy intézi.
Önszerveződés szekcióba Csermely Péter biokémikust kell megkérni, Balázs vállalta, hogy megkeresi.
Szervezéssel kapcsolatban:
A jelentkezésekre Bence és Bálint válaszol.
Angol nyelvű email-eket át kell írni és kiküldeni.
IAPS honlapra hirdetést István vállalta, hogy kiteszi
A honlapon már fenn vannak a határidők: május 20. előjelentkezés, június 20. végleges
jelentkezés.
A helyszíni szervezéshez szükség lesz segítőkre (kb. 6-8 fő). A segítők számára a részvételi díj az
50%-a az előjelentkezés részvételi díjának. Nyári Iskola segítői feladatkör betöltésére emailben motivációs levéllel lehet jelentkezni. A segítők alkalmasságát a tavaszi közgyűlés
fogja tárgyalni.
Okleveleket kell készíteni a hallgatóknak és előadóknak.
Plakátot és pólókat kell rendelni.
Össze kell szedni, hogyan akarnak a tanárok jönni, mikor tartózkodnak ott, milyen eszközök
kellenek, absztraktokat feltenni a honlapra.
Energetika szekció:
Pokol Gergő a szekciófelelős + a megújulóhoz még nincs.
Orvosi fizika:
Molnár József (Debrecenből) a szekciófelelős.
Önszerveződés:
Szabó György a szekciófelelős.
Asztrofizika:
Rácz István a szekciófelelős.
Kirándulások ugyanazok lesznek, kicsit nagyobb odafigyeléssel.
2. Országos programok
NYIFFF szervezésében Balog Dániel segédkezik.
Új tanévben:

1

KGY
Időpontnak utána kell még nézni, hogy ne ütközzön a kutatók éjszakájával.
Szállást kell keresni a Dunától keletre, pl. Cegléden (ötlet).
TDK hétvége
Kérdés, hogy van-e értelme országosnak meghirdetni.
Javaslat: legyen helyi rendezés Budapesten.
FIVE: október 15.-én a Nagy Szegedi Hétvége keretében lesz megrendezve
3. Pénzügyi helyzet
Atomcsill pályázatra a pénz megjött április 4.-én az NKTH-tól.
A KGY pályázatára helyszíni ellenőrzést fognak tartani.
NYIFFF-re különdíjat ajánlott egy régi Mafihés elnök 50.000,- HUF értékben.
Paypal fizetési lehetőség továbbra sem lesz, mert ütközik a szabályzattal.
Banki tranzakciók: az utalási költség drága a külföldieknek, ezzel kell valamit kezdeni.
4. Honlapok
Frissíteni kell a honlapokat.
5. Egyéb
Mfhb jelezte, hogy nevet és SZMSZ-t akarnak módosítani.
Budapest, 2010. április 27.
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