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 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Alapítva 1988-ban, közhasznú szervezet,
az International Association of Physics Students magyarországi tagja.


Jegyzőkönyv

a Magyar Fizikushallgatók Egyesületének
2006. május 8-án tartott elnökségi üléséről


Jegyzőkönyvvezető: Karcsai Balázs

Időpont: 2006. május 8.
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Melléklet: Jelenléti ív

Szavazati joggal jelen vannak: Zsom András, Karcsai Balázs, Visontai Dávid, Gillemot Katalin, Barta Veronika (5 fő). Tanácskozási joggal jelen van: Agócs András Gábor.

Napirend:	1. Önköltséges CERN látogatás
		2. Nyári Iskola
		3. Mafihe iroda költöztetése
		4. Gólyamafigyelő
		5. CERN látogatás
		6. Egyebek

Az Elnökség a napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1. Önköltséges CERN látogatás

Karcsai Balázs szervező elmondta, hogy a jelentkezők alacsony létszáma miatt a program veszteséges lesz. A veszteség várható összege 150 000 Ft körül várható. A program lefújását firtató kérdésre válaszolva kifejtette, hogy két héttel a kirándulás előtt ez igen rossz hatással lenne az Egyesület presztízsére.

2. Nyári Iskola

Visontai Dávid főszervező tájékoztatta az Elnökséget, hogy nemzetközi szempontból eddig két angol jelezte részvételi szándékát, de számít spanyol érdeklődőkre is. A támogatások ügyében elmondta, hogy rövidesen megkeresi a Pázmány-Eötvös Alapítványt, amelynek támogatására feltétlenül számít.



3. Mafihe iroda költöztetése

A napirendi pont keretében az Elnökség megbeszélte, milyen elrendezésben fognak a bútorok az új irodahelyiségbe kerülni. Döntés született a konyhakulcs kicseréléséről is egy az új irodához közelebbire.

4. Gólyamafigyelő

Karcsai Balázs főszerkesztő emlékeztetett, hogy jó volna minden olyan felsőoktatási intézménybe küldeni a Mafigyelő gólyaszámából, ahol jövőre fizika BSc szak indul. Az újság a felvételt nyert hallgatókhoz történő eljuttatása érdekében fel kell venni a kapcsolatot a helyi tanulmányi osztályokkal.

5. CERN látogatás

Barta Veronika szervező elmondta, hogy a program jól sikerült, de két szegedi és egy debreceni az előzetes jelentkezés ellenére nem vett részt a kiránduláson. Tapasztalatként megjegyezte, hogy két éjszakát érdemes Genfben tölteni, és időben le kell foglalni a szállást.

6. Egyebek

Zsom András az IAPS-os olaszországi kutatóintézet-látogatással kapcsolatban elmondta, hogy lesz „EC meeting” is, így egy magyarnak nem kell fizetnie. A program résztvevői jelen lehetnek a Mafihe olasz megfelelőjének alakuló közgyűlésén is.


Budapest, 2006. június 29.






Karcsai Balázs					Zsom András
         titkár						       elnök

