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

Jegyzőkönyv
Mafihe Nemzeti Bizottsági ülésről
Ideje: 2009. november 7. 16:30; Debrecen, ATOMKI
Melléklet: Jelenléti ív
Napirendi pontok:
 HB beszámolók és programok
 Országos programok
 Pénzügyi beszámoló
 Pályázatok
 ICPS
 Egyebek
Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; elfogadva (Ferdinandy Bence nem
tartózkodott a teremben)
1. HB beszámolók és programok:
DHB beszámolója:
Új elnök: Tomán János
megrendezett programok:
Fizikai Szakmai Napok: A Fizika Intézettel együtt szervezték, célközönség a
középiskolások voltak, de rossz időszakban szervezték meg, ezért kevés résztvevő volt
jelen.
tervezett programok:
november 24-én Szak Est fizikusoknak és villamosmérnököknek (Béke Tamás
szervezésében)
november 19-én Nyílt nap
EHB beszámolója:
Új elnök: Mones Enys
megrendezett programok:
’SKÜ
számháború
tervezett programok:
Ortvay eredményhirdetés
fizikus buli
fizikus Mikulás
KFKI látogatás: legfeljebb márciusban
filmvetítés: korábbi próbálkozások nem voltak sikeresek, most új módszert próbálnak ki
sörgyárlátogatás: júniusban várható
MFHB beszámolója:
Az MFHB tisztújító taggyűlés még nem zajlott le, november 11-ére tervezik.
megrendezett programok:
számháború
tervezett programok:
áprilisában SZAK7
A beszámoló félbeszakításakor feltett kérdésekre válaszolva: Ebben a félévben az MFHB
nem tervezett programokat.
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felmerült ötletek az MFHB közösségi életének fellendítésére:
tanárok meghívása előadásokat tartani
EHB-val összefogás, programjaikra eljárás
más HB-k programjainak átvétele
teaházak, közös kocsmázás
SZHB beszámolója:
megrendezett programok:
FIVE: volt három szegedi és egy debreceni csapat, a debreceni csapat nyert
sörözés
Kutatók Éjszakája, szeptember 25.
teaházzal összekötött közgyűlés szeptember 30-án
teaházzal összekötött előadás: az Ortvay feladatokról beszélt egy professzor
tervezett programok:
Anna-fürdőzés: közösen a matekosok, fizikusok, kémia szakosok, jövő hét szerdán
fizikaképzésről megbeszélés a tanárokkal kb. két hét múlva
más:
emelt szintű optika csoport létrehozásához segítséget nyújt a Mafihe; ez egy képzés az
épülő szuperlézernél leendő alkalmazottak számára
2. Országos programok
TDK hétvége:
kevés volt a jelentkező, 25 ember
túl közel volt a helyszín, ezért sokan nem aludtak ott
FIVE:
4 csapat volt, 2 zsűritag
felmerült ötletek: tartsák hétvégén, akkor talán jobban ráérnek az emberek; lehetne több napos;
jövőre előbb kezdik a hirdetést: már szeptember elején
Ortvay verseny:
az eredmény hirdetése december 10-én lesz
kell egy angol nyelvű leírás a versenyről
TISK: január 29 – február 1-ig; Szécsényi István beszél az előadókkal
CERN: március 10-14.; már van helyfoglalás több helyre
MOEV: még nincs információ az időponttal kapcsolatban
Debreceni hétvége: április 9–11.
NYIFFF: nincs előrelépés
NYISK: június 3(4)–11.
már írtak rá pályázatot
ki kell találni a pontos témákat (szekciókat)
eddigi ötletek: orvosi fizika – Debrecen: Molnár József; nukleáris fizika – BME
angol leírás kell róla november 21-ig
kultúrcsere program:
június 1. után, mert lemaradtak a pályázatról (több határidő volt kiírva és rosszat vettek
figyelembe)
a görögök még nem válaszoltak
3. Pénzügyi helyzet
Közgyűlés óta megérkezett a 2009-es NYISK-re az előleg az NKTH-tól
kiadások: Közgyűlés, TDK hétvége
4. Pályázatok
várjuk az eredményét:
NKTH-tól a NYISK-re; TDK hétvégére; Ortvay versenyre; két NCA pályázatra
beadandó: több programra
5. ICPS
javaslat: szavazzunk meg egy koordinátort az ICPS megszervezéséhez
Lakatos Dóra jelölte Szécsényi Istvánt ICPS koordinátornak, elfogadta a jelölést
a Nemzeti Bizottság egyhangúlag elfogadta Szécsényi István személyét ICPS koordinátornak
Szécsényi István ismertette terveit:
szükség van szervező emberekre
szigorú számonkérést fog alkalmazni
projektmanager program alkalmazása
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első évben a hátteret és infrastruktúrát megszervezni:
egyetemi termek, kollégiumok,
védnökök, előadók
ismertető anyagok írása
pályázatok írása, amint lehetséges
6. Egyebek
informatikai dolgok:
Mafihe honlap design tervezése halad
online tagnyilvántartás elérése: jövő héten elküldi az érintett embereknek a honlapfelelős a
szükséges információkat
rutin bevezetése az egyesületben: minden elnökségi levélről és válaszról másolatot küldeni a
mafihe@mafihe.hu címre
le kell tisztázni, melyik levelezési listákon kik kapjanak leveleket
blog-félét tenni a honlapra, amire félhivatalos hírek kerülhetnek, egyúttal a régi blogot törölni kell
ha lesz projektmanager, abba minden programot bevinni
iktatás felélesztése: az új dokumentumokat azonnal iktatni, a régieket pedig utólag, hogy ne halmozódjon
tovább
NB résztvevők útiköltségének kifizetése:
az NB egyhangúlag megszavazta a résztvevők útiköltségének kifizetését
Az elnök lezárta az ülést.
Budapest, 2009. november 7.

____________________

____________________

Lakatos Dóra
elnök

Klujber Gergely
titkár
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