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 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 

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

 
 

Jegyzőkönyv 
Mafihe Nemzeti Bizottsági ülésről 

 
Ideje: 2009. július 4. 20:30–22:15 
Helyszín: Balatongyörök – Szépkilátó, Györöki Ifitábor 
 
Melléklet: jelenléti ív 
 
Jelenlévők: Szécsényi István elnök 
 Klujber Gergely titkár 
 Tóth Bálint gazdasági felelős 
 Juhász Krisztina külkapcsolati felelős 
 Lakatos Dóra programfelelős 
 Mohácsi Ilona DHB NB küldött 
 Mones Enys ELTE NB küldött 
 Csajbók Viktória MFHB NB küldött 
tanácskozási joggal: 
 Tomán János DHB titkár 
 Fenyvesi Edit 
 
Napirendi pontok: 

 őszi programok, gólyatábor, beiratkozás 
 ICPS 
 pénzügyi helyzet 
 NYISK 
 reklámozás 
 egyéb 

 
Közös megegyezéssel kihúztuk a „NYISK” napirendi pontot. 
 
Szavazás a módosított napirendi pontok elfogadásáról: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; 
elfogadva 
 
1. Programok 

gólyatáborok HB-nként: 
DHB:  

Campus KHT-vel megbeszélték, hogy ott lesznek a beiratkozásnál és 
Mafigyelőt osztanak 

CD-n ki lehetne küldeni a Mafigyelőt, de ahhoz július 15.-ig készen kell 
lennie digitális formában 

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

Tel: (1) 372-2701 
E-mail: mafihe@mafihe.hu 

http://mafihe.hu 
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levelezőlistákra nem vehetik fel automatikusan az embereket (törvény 
szabályozza) 

egyenpólóban fognak megjelenni 
EHB:  

mennek a gólyatáborba 
gólyaszámot előre kiküldik a gólyáknak 

MFHB:  
gólyatáborban a HB elnök beszél a résztvevőknek 
gólyaszámot előre kiküldik levélben 
javaslat: különböző fizikus pólókban megjelenni, ezzel reklámozni a pólókat 
javaslat: ha valaki venne pólót és nincs rendelési időszak, azt a Mafihe 

irodába irányítani 
regisztrációs héten jó lenne beszélni az egyesületről 
tanárokkal szorosabbra kellene fűzni a kapcsolatokat (pl. ők is hirdethetnék 

a Mafihét valahogyan) 
KGY 

lehet, hogy kapunk rá pályázati támogatást, ezért sok embert kell elhívni 
megegyezés: aki Debrecenből eljön a KGY-re az a DHB tagja lesz, aki nem, az 

DÖFI 
említésre került még:  Ortvay verseny 
 FIVE 

2. ICPS 
([vip] listára kerüljön fel Cs. Viki és T. János) 
tervezett helyszín: Budapest 
Helsinki is tervezi, van honlapjuk, de nincs programjuk még 
kell:  

fix program, amivel eléjük kerülhetünk 
nagy kísérlet, ami vonzza az embereket és a médiát (pl. kocsi fellövés vízzel, 

vasúti kocsi összeroppantás …) 
nagy bulik 
termeket szerezni az előadásoknak (BME, ELTE) 
támogató leveleket kérni a rektoroktól, MTA elnöktől, kutatóintézetektől 
honlap! 
hajtogatós programfüzet 

program ötlet:  
különböző helyeken elrejteni fizikával kapcsolatos dolgokat a városban, geo-

catching pontok 
EPS kapcsolat: legyen itt az ICPS alatt (mint 2002-ben) 
éjszakai fürdőzés 
planetárium 
bókostolások 
paintball 
látványosságok bemutatása, néptáncosok/táncház, tűzzsonglőrök 
programok a fizika zsákutcáiról 
csapatjátékok 
számháború/egyenletháború 

lehetséges szponzor: Nav’n’go GPS szoftver gyártó 
lehet építeni arra, hogy minek az éve lesz 
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honlapon legyenek rajta: program tervek 
 helyszínek 
 fényképeket készíteni/szerezni 
 szavazás: melyik programokat szeretnék a résztvevők 
 véleménykutatás: mit szeretnének még 
Facebook-os reklámozás 
Youtube-ra valamit feltenni 

3. pénzügyi helyzet 

a NYISK végéig elég a pénz 
várjuk az NKTH pályázati pénzét 
IFGY honlapot nézni, hogy ne maradjunk le a pályázatokról 

4. reklámozás 

M. Ica tájékoztatója: 
felvetült ötlet (Cserháti Csaba): különböző szolgáltatások és eszközök biztosítása, 

az intézet nem kér érte pénzt, hanem a méréseket/kísérleteket elvégzik az 
emberek és beadják a jegyzőkönyveket, így mindkét „fél” nyer (reklám) 

probléma: sok ellenséget lehet szerezni ezzel 
Youtube-ra kísérleteket feltenni 
kimenni iskolákba, beszélni rólunk 
nyári munka közvetítés, fizikus szakmai gyakorlatok 
információs hálózat kiépítése Európában, mert NYISK-re 200 kiküldött invitálásból 

senki sem válaszolt 
5. egyebek 

gólyáknak szóló dokumentumok postáraadási határideje július vége 
 
Balatongyörök – Szépkilátó, 2009. július 4. 
 
 
 
 ____________________ ____________________ 
 
 Szécsényi István Klujber Gergely 
 elnök titkár 


