
 
 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 

Alapítva 1988-ban, közhasznú szervezet, 

az International Association for Physics Students magyarországi tagja. 

 

 

Jegyzőkönyv 

Mafihe Elnökségi Ülésről 
 

Ideje: 2013. november 5. 

Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

 

Szavazati joggal résztvevők száma: 4 fő. Garaguly Gergő János késését jelezte.  

 

Napirendi pontok: 

1. Pénzügyi helyzet 

2. Pályázatok 

3. Honlap 

4. Tagok digitális nyilvántartásának állapota 

5. Országos programok 

6. Őszi iskola - Német csereprogram 

7. Egyebek 

 

Változtatás a napirendi pontok sorrendjében: Pénzügyi helyzet, pályázatok pont legyen az utolsó napirendi pont.  

Szavazás napirendi pontokról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadtuk. 

 

1. Pályázatok: 

NEA pályázat leadási határideje november 22-25., fontos leadni a pályázatot. 

 

2. Honlap: Sárádi András beszámol: a honlapot a megbeszélteknek megfelelően frissítette, képeket feltöltötte, 

dokumentumokat is fel fogja tölteni. Helyi Bizottságok elnökségi tagjairól informáltuk őt.  

Vámi Tamás: Jó lenne, ha a Facebook események is megjelennének posztokként a honlapon. 

Ezt egyhangúlag támogattuk. 

Sárádi András kéri, hogy az elnökségről képek és a bemutatkozások legyenek fent. Ha ez megvan, a hétvégén 

indulhat az új honlap. 

 

3. Tagok digitális nyilvántartásának állapota 

Jelentkezési felület készen van. A hallgató kitölti, utána a tagosított levelet kap. Csatolmányban a nyilatkozat 

megnézhető. Google Driveon megnéztük, megvitattuk a változtatásokat. Megvitattuk az egyes Helyi 

Bizottságok tagosítási nyilatkozatait is. Lesznek a későbbiekben ismertetős alkalmak a felületről. 

 

Horváth L. Bence 19:20-kor távozott 

 

A honlapos jelentkező rendszer idővel el fog indulni, de amíg nincs kész, marad a táblázatos megoldás. 

 

4. Országos programok: 

 

1. Téli Iskola: 

 Kvantumos, kvantumbites témakörben, ilyen témakörben kaptak tavaly Nobel-díjat. Most el kell 

kezdeni a szervezni. Előadókként: Diósi Lajos, Domokos Péter is segíthetnek előadókat keresni. 

Időpont: február 3-4-5. 

 

2. Ismerkedős est:  

Kármán Klubban jövő hét kedden.  

 

5. Őszi Iskola: Németek megkapták a támogatást. Most a hotelnek kell kifizetni a 30%-ot előlegben. Költségvetés 

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 
 



tudtában a pólókat a héten meg kell rendelni és ki kell fizetni.  Előadásokon, esténként minél több magyar 

legyen jelen. Több pólót érdemes rendelni, hátha a magyarok is szeretnének. 

 

6. Egyebek 

 

1. ELFT: Berki Péter még nem beszélt velük. Facebookon is kapcsolatban állunk. Sajnos az egyesület 

nem támogatja a hallgatók kedvezményes tagosodását.  

 

2. Berki Péter egyebe: A pécsi lány, Molnár Emese, felméri, hogy milyen az érdeklődés Pécsen a Mafihe 

iránt, mennyire érdekli a többieket a mafihézés. Kitalálunk egy időpontot, amikor találkozhatunk. 

Meghívjuk őket a Téli Iskolára, a megbeszélés pedig utána lehetne.  

 

3. Tóth Ágnes: Lesz nyílt Mafigyelő szerkesztés! Reklámozzuk! 

 

 

7. Pénzügyi helyzet: Garaguly Gergő János nem érkezett meg, így nem tudott beszámolni. 

 

 

Vámi Tamás Álmos 20:05-kor lezárta az ülést. 

 

Budapest, 2013. december 20. 

 

 

 ____________________ ____________________ 

 

 Vámi Tamás Álmos Jófejű Anikó 

 elnök titkár 

 


