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Jegyzőkönyv 
Mafihe Elnökségi Ülésről 

 
Ideje: 2012. december 10. 
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
 
Melléklet: Jelenléti ív 
 
Napirendi pontok: 

• Országos programok 
• Pénzügyi helyzet, pályázatok 
• IAESTE  
• MEMO 25 
• Egyebek 

Berki Péter később fog érkezni, Radnai Tamás kimentését kérte. 
Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; egyhangúlag elfogadva 
 

1. Országos programok 
 
1.1. Ortvay- verseny eredményei: 

A legtöbb díjazott amazonos utalványt szeretne. A nyertesek díjazása így nem megoldott. Van egy tavalyi 
versenyző, aki még nem kapta meg a díját. Külföldi számlát a könyvelő sajnos nem tud elkönyvelni. 
Érdeklődnünk kell az NAV-nál, hogy mit tudunk tenni. 
Morgan -Stanley még nem küldte a támogatást számlánkra. 
Az eredményhirdetés szépen lezajlott, köszönet az EHB-nak. 

 
18:25 Lakaktos Dóra megérkezett. 
 

1.2. TISK 
 Csanád Mátét megkerestük, elvállalta a segítést, és szívesen segít az előadók keresésében.  

Terv: 3 napos lenne, a regisztrációs hét végén, január 30-tól február 1-jéig, kísérleti és elméleti 
részecskefizika témában.  Előadók lehetnének: Takács Gábor, Nógrádi Dániel, Patkós András, Palla László, 
Bajnok Zoltán, Veress Gábor, Katz Sándor. Erről levelet kell küldeni Csanád Máténak. TISK holnapja 
szerdára elkészül. 

 
Karácsonyi József Sándor megérkezett. 

 
KFKI-s nap lehetne, mondjuk pénteken.  Történeti bevezető lesz az elején, előtanulmányok 
felelevenítésére. Előadóknak is jó reklám, hogy legyen TDK-zó hallgatójuk. 
Költségvetés: a részvételi díj 1500 Ft szokott lenni. Pogácsa, tea, kávé szokott lenni, étkezést nem 
biztosítjuk, vidékről érkező hallhatóknak szállást kell biztosítani. 
Gólyáknak is jelentkezhetnek az iskolára. Ügyesen kell végig beosztani az előadásokat, hogy emészthető 
legyen. 
Előadók bort fognak kapni. 

 
1.3. CERN kirándulás: 

Leveleket kedden este küldjük el.. 
 
 

2. Pénzügyek: 

ELTE Északi Tömb 2.106 szoba 
1117 Pázmány Péter sétány 1/A 

Tel: (1) 372-2701 
Fax: (1) 372-2550 

E-mail: mafihe@mafihe.hu 
http://mafihe.hu 

 



 Lájer Márton ismertette az egyesület pénzügyi helyzetét. 
Ortvaynál a legsürgetőbb: Morgan-Stanleytől a támogatás függőben. Lesz még idén egy Mafigyelő: 
decemberben. Ortvay-verseny alpontnál bővebben kifejtettük.  

 
 

3. IASTE:  
Berki Péter: Pongrácz Bálint kiképzése nem volt sikeres. Cégek megkeresésére őt nem akarták a 
IASTE-sek. Milánkovich Dorottya beszállt volna a Berki Péter mellé, de ez nem jutott el hozzájuk. Nem 
sikerült közös megegyezésre jutni a jelentkeztetést illetően. 
Levélre válaszoltak: Lett volna egy tárgyalás kávé mellett, de Berki Péter elfoglaltsága  miatt nem tudtak aznap 
találkozni, Bálint pedig kiment az óta külföldre, azóta nem történt semmi, mert ha az alelnök elmegy, nem 
tudunk kivel tárgyalni. Ez valószínűleg az IASTE elnök miatt is lehetne. Komolytalannak érezzük a 
kommunikációs helyzetet. 
Az együttműködést elnapoljuk, de cégeket továbbra is meg tudnánk keresni. IASTE pedig az eredeti módon 
folytatja a listázást. Nem tudjuk  vállalni a 2 hetes cégmegkeresést. Nem csak miattunk húzódik a helyzet. Idén 
nem lesz együttműködés sajnos. A jelentkezőknek ne legyen rossz. Ne álljanak a Mafihén bosszút az 
embereken keresztül.  
 

4.  Egyebek. 
4.1.  
Memo 25’: Beszélgetés kezd kialakulni a régi mafihésekkel: képek, történetek a KFKI-ból, januárban 

érkeznek. Utolsó 10 év és az első 5 év lefedve, a köztes idő még hiányzik. A honlap alakul, hamarosan szép 
is lesz. Költségvetés tervezet kell, NB ülésre, ami februárban lesz, valószínűleg a TISK utáni hétvégén. 
Szerkesztési, cikkírási munkák a vizsgaidőszakban és utána leszek. 
A kiadványra: 600 000 Ft körül lenne, attól függ, mennyit akarunk. Jó lenne puha, fényes borítós kiadás. 
1000 db lehet, hogy sok, 500 db is. Támogatást kérhetünk érte. 
Ki kell találni, hogy hány fős rendezvényt szeretnénk, és le kell fixálni. Árajánlatokat kell kérni, de ezek 3 
havonta változhatnak. Zsolti megpróbál minél többet kideríteni. A rendezvény pedig max. 100 fő. 
Pályázati lehetőségnek utána kell nézni. 

 
4.2. Fénymásoló: 

Másik ajánlatot is kaptunk:  ugyanolyan tudású gép mint a mienk, ha 3000 oldalt nyomtatunk, akkor járunk 
ugyanúgy mint most. Egy hónapban 3200 oldal körül szoktunk nyomtatni. 3000 oldal, ez 6000 Ft lenne. 
Jobb ajánlat, mint ami volt. MNA-val felmondjuk szerződést, Vera levelét mérlegeljük. 

 
4.3. IAPS fizikaversenye: 

Demonstrátori verseny lenne, demonstrációs felvételek. Ezeket a felvételeket értékelnék és 
versenyeztetnék. Ezen kellene, gondolkodni, érdeklődve várjuk a fejleményeket. Lesz-e rá nálunk 
jelentkező, érdeklődő. MFHB-nak volt már hasonló ötlete, egy egyéni, előadós verseny. 
Vidékieknek szólunk róla, Mafihe pedig támogatja a kezdeményezést! 

 
4.4. Ajándékozás: 

Karácsonyi ajándékozás lesz még karácsony előtt, mikuláskalapból lehet neveket húzni a következő 
napokban. 

 
 
Lájer Márton 19:49-kor lezárta az ülést. 
 

 
Budapest, 2013. január 2. 
 
 
 
 ____________________ ____________________ 
 
 Lájer Márton Jófejű Anikó 
 elnök titkár 


