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Jegyzőkönyv
Mafihe Elnökségi ülésről
Ideje: 2010. november 4.
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív
Kezdés 16:00
Napirendi pontok:
• Programok
• Pénzügyi helyzet
• Pályázatok
• Egyebek
A napirendi pontokat az ülés egyhangúan elfogadta.
I. Programok
1. Ortvay
A program részleteit még mindig meg kell beszélnünk Dávid Gyulával valamint az eredményhirdetés kérdéseit
az EHB-val.
2. MOEV
Továbbra is minden héten küldünk értesítő emailt a levelezőlistákra. A szükséges internetkapcsolatot ELTE
hálójáról biztosítjuk (pl. elte guest). A díjazás támogatására felkérjük a BME és az ELTE hallgatói képviseletét,
illetve alapítványokat (pl. Pázmány). Potenciális tagok még a zsűribe Cserti József és Varga Dezső.
3. TISK
A szegediek szerint későbbre kellene csúsztatni a programot, mert az előadók most túl elfoglaltak. Konkrét
időpont még nincsen, de valamikor a vizsgaidőszak végén/regisztrációs héten kellene tartani. A téma az ELI
helyett lehetne akár a grafén is.
4. Cerni kirándulás
Még kérdéses a második főszervező személye, de több jelentkező is van.
II. Pénzügyek
Megkaptuk az APEH-tól az adó 1%-ot így vissza tudtuk fizetni a NYISK-ről és KGY-ról fennmaradt
tartozásainkat. A maradékból a fenntartási költségeket és a közelgő programokat fedezzük.
A Mafigyelő nyomtatására keresünk egy esetleges jobb ajánlatot.
III. Pályázatok
Egy pályázattal lehetőségünk van 160-320 ezer Ft-os irodai felszerelést szerezni. Még több olyan elnyert és aláírt
pályázati támogatásunk van az NKTH-tól amit még nem kaptunk meg.
IV. Egyéb
Tóth Bálint egy adatbázison dolgozik, ami majd összefoglalja a jelenlegi tagok adatait.
Az IAPS és az IAESTE közös fellépést tervez. Az IAPS kapcsolatait felhasználva az IAESTE nemzetközi
szinten tudna gyakornoki állásokat cserélni és szerezni. A nemzetközi bizottságok (nálunk a Mafihe) feladata
lenne gyakornoki lehetőségek keresése különböző szakterületekről, amikért cserébe a szervezet fizikusok
számára előnyös elhelyezkedési lehetőségeket biztosítana.
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