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Alapítva 1988-ban, közhasznú szervezet,
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Jegyzőkönyv
Mafihe Elnökségi Ülésről
Ideje: 2013. március 12.
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív
Napirendi pontok:
• Országos programok
• Pénzügyi helyzet, pályázatok
• Egyebek
Változtatás: első két napirendi pontot megcseréltük.
Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; egyhangúlag elfogadva.

1. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Pázmány-Eötvös alapítványtól a támogatás megérkezett. Campus Hungary elvileg küldi a szerződéseket. BME
még nem válaszolt a támogatással kapcsolatban, pedig sürgős lenne. NEA pályázatok: február 27-én írták ki
őket. Március 6-án volt egy fórum, és március 8-án elromlott a szerver. Értékelési szempontok nincsenek
feltöltve. Kardinális probléma: Nyifff hogyan lesz finanszírozva. Pázmány-Eötvös alapítvány és néhány egyszeri
támogató szokott lenni, de eddig sajnos még senki nem jelentkezett. NEA pályázatok nem reménytelenek, két
kollégium is jónak tűnik. Fórumon azt tanácsolták, hogy az Új nemzedékbe felelnénk meg, NEA normatív
pályázatot is megpályázhatjuk. CERN túra pénzügyi helyzete félig megoldott. Nyári Iskola és a Memo25-ös
rendezvény a pályázatból lehet. Campus Hungarys pályázatból lehet tartalékot felhalmozni.
Számlákat leadtuk a könyvelőnek.
2.

Országos programok:
2.1. CERN kirándulás
Eddig kevesen jelentkeztek, csak 37 fő, ami még eddig kevés. Tovább kell hirdetni, hirdetni, hirdetni.
2.2. Nyári Iskola, Memo25
Ideje szervezni, ha szeretnénk. NYISK: balatonalmádi, külföldi előadókat szeretnénk. Magyar és angol
előadásokkal, de főleg magyaroknak szervezve: molekulafizika kvantumkémia- biológia, áramlástan,
szekciókban. El kell dönteni, hogy kiket hívjunk meg. Ha nemzetközinek szeretnénk, tudnánk IAPS-tól
támogatást kérni. Megéri-e, úgy ha így a magyar társaság felét elveszítjük.
2.3. TDK-hétvége:
EHB-MFHB Szervezi
2.4. Mafihe születésnap: helyszínfelvetés volt, március egy durva hónap. NEA pályázathoz el kell
döntenünk, hogy mire szeretnénk pályázni. Milyen estét szeretnénk, szeretnénk-e pólót.

3.

Egyéb:
Csütörtökön érkezik az új nyomtató.

Lájer Márton 19:40-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2013. március 26.
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