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Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Alapítva 1988-ban, közhasznú szervezet,
az International Association for Physics Students magyarországi tagja.

Jegyzőkönyv
Mafihe Tavaszi Közgyűléséről.
Ideje: 2013. május 30.
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív
Ferdinandy Bence levezető elnöknek jelölte Lájer Mártont, aki elfogadta a jelölést.
Gajdos Tamás levezető elnöknek jelölte: Tomán Jánost, aki nem fogadta el a jelölést.
A Nemzeti Bizottság egyhangúan megszavazta Lájer Mártont levezető elnöknek.
Cserteg Zsófia tagsági kérelmét egyhangúan elfogadtuk.

Napirendi pontok:
1. Helyi Bizottságok beszámolói
2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
3. Közhasznúsági beszámoló
4. Memo25
5. jDPG csereprogram
6. Egyebek
Változtatási javaslat: Közhasznúsági beszámoló legyen az 5. napirendi pont.
Egyhangúan elfogadtuk a napirendi pontokat a változtatással.
1.

Helyi Bizottságok beszámolói:
1. MFHB
Szokásos éves programokat megszervezték: ősszel megrendezték MOEV-et. Hét előadó vett részt a versenyen.
Dimenzió bulik is sikeresek voltak, sok BME-s hallgató volt jelen. Télen nyílt ajtajú csapatépítő palacsintázás tartottak,
de sajnos kevesen voltak, inkább csak palacsintázni jöttek.
Lájer Márton kérdésére megtudtuk, hogy 1 fő jött el.
Tavasszal megszervezték a Cégvilág rendezvényt a Wigner Szakkollégiummal és HK-tel. TDK-hétvégében is részt
vettek, 2-3-szor több hallgató jött el mint tavaly, 17 előadót sikerült meghívni. Pólórendelést terveznek, előre vétellel, a
megmaradt pólókat eladják.
Kérdés nem érkezett.

2. SzHB:
Három teaházat szerveztek, mind a három nagy létszámú volt, de főként külső látogatók voltak, így a költségeket nehéz
finanszírozni.
Csocsóbajnokságon sokan vettek részt, és lesz még egy évzáró buli is. Tavasszal nem sok programot terveztek, főleg a
három teaházra koncentráltak. Ősszel szeretnének újítani az újoncokkal.
Lassan készül a honlap, ami tervek szerint háromszintes lesz. 1. szint: elnökség moderálhat, 2. szint: a tagok a feltöltött
anyagokhoz hozzáférnek, 3. szint: a látogatók fórumozni tudnak.
Lájer M.: Szervert hova tervezitek?
Gajdos T.: Mafihe szerverét szeretnék használni.
SzMSz módosítást terveznek, elnökségi tagokat a mostani gólyák közül szeretnék, hogy kikerüljenek. Pénzügyileg,
elnökséggel jól állnak, de jó lenne, ha több tag lenne.
Fizikus kosárcsapat, megyei 3. osztályban 6. helyezést értek el.
Lájer M.: Nyári Iskola nem lesz, mert tavaszi programok elhúzódtak, és nem tudtuk időben szervezni.

Tomán J.: Adó 1% ?
Lájer M.: Ha valamelyik HB megszorul, tudunk segítséget nyújtani.

3. DHB:
Programok, bemutatók továbbra is vannak, itt néha diákok is részt vesznek. Ebből szeretnének hagyományt teremteni.
Még vannak felkérések további bemutatók megtartására. Először tartottak villamosmérnök-fizika-matek farsangi bulit,
60 fő volt ott aktívan, a korábbiakhoz előrelépés. Többen segítettek. SEE Science, egész napos kísérletek.
Részt vettek a TEK szakhéten és kari főzésen.
Idén volt Nyifffes debreceni csapat is. A külföldi-magyar hallgatók integrálási programján részt vettek, kísérleteket
mutattak be.
Tervezett programok: fesztiválokon való részvétel (Campus Fesztivál, EFOTT), 2. rakétaverseny megrendezése,
Debreceni Hétvége.
Kérdés nem érkezett.
4. EHB:
Nem szerveztek annyi programot, mint eddig.
A gólyák szerencsére nagyon lelkesek. Két nagyobb bulit rendeztek: mentor-felező és a 2. dimenzió bulikat.
Planetárium látogatást is szerveztek, kevesebben is voltak, nehéz volt az egyeztetés.
TDK hétvégét az MFHB-val együtt szervezték, 33 fő jött el, 20 előadó mutatta be témáját, a végére15 fő maradt. A
korrepetáló program sikeres, Kukucska Gergő nagyon ügyes, sokan vesznek részt a foglalkozásokon, magas
óraszámban korrepetálnak. Fizikus focit szeretnék feléleszteni. Részt vettek a Lágymányosi Eötvös Napokon.
Kérdés nem érkezett.
A helyi bizottságok beszámolóit egyhangúan elfogadjuk.

2. Pénzügyek, pályázatok:
Megjött a Campus Hungary pályázati pénze, valamint kifizettük a szigligeti szállást, mert a Szakkollégium támogatása
kérdéses volt. Ezt csak így tudtuk megoldani. Pázmány-Eötvös Alapítvány és a Szakkollégium támogatása esetén
megtérül.
Még CERN Kirándulás buszának kifizetése és egy szigligeti számla van hátra. Ha megjönnek a támogatások, akkor jól
fogunk állni.

3. Memo25:
Kutatók éjszakája, köszöntő, előadások a Mafihéről, bankettszerű születésnappal. Másnap emléktúra lenne a Budaihegyekben, a végén bográcsozással.
Silenusban tarthatnánk a bankettet, vagy Csillebércen. Kiadvány cikkeinek témája megvan, napokban nyilvános lesz.
Ha nem vállalják, keresünk mást a posztra.
Piros E.: Honnan tudjuk meg, hogy kik lesznek felelősek egy-egy cikkért?
Tóth Zs.: Google documentumban lesznek kiírva.

4. Német cserelátogatás:
Berki Péter beszámol: jDPG-vel közösen csináljuk, ők ősszel, november 21-24-én jönnek, 20 fővel, mi pedig meg
tavasszal megyünk, májusban, szintén 20 fővel. A hallgatók fogadásához a résztvevőket szeretettel várjuk. 19 fő jön,
kiket be is pályáztunk a Campus Hungaryhoz. Németek maguknak intézik a pályázást.
Berki Péter ismertette a programot.

5. Közhasznúsági beszámoló
Problémát okoztak az Ortvay-verseny Amazon utalványai, valamint, hogy a BME támogatás helyett könyvutalványt
adott. Könyvelő megoldotta: nagyon kevés tagunk van. Összes tag a számlák alapján 46 fő, és adóév szerint
tagosodunk. Rendezvényeken mindig írunk bevételi bizonylatot. Jó lenne az online tagrendszer.
Tagnyilvántartást megvitatjuk: olyan, mintha magunknak csinálnánk a programokat, és nagyon sok pénzt kell tovább
befizetnünk adóban. A többi probléma nem adott bepillantást a könyvelő.
Gajdos Tamás távozott 16:15-kor.
2012-es közhasznúsági beszámolót - a szükséges módosítások után- egyhangúlag elfogattuk.
6.

Egyebek:

A vidéki HB-k delegáltjainak útiköltségét támogatjuk. Egyhangúlag elfogadva.

Budapest, 2013. június 15.
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titkár

