
 
 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 

Alapítva 1988-ban, közhasznú szervezet, 

az International Association for Physics Students magyarországi tagja. 

 

 

Jegyzőkönyv 

Mafihe Nemzeti Bizottsági Ülésről 
 
Ideje: 2014. február 1. 

Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

 

Jelen van: 8 fő, Piros Eszter kimentését kérte. 

 

Napirendi pontok: 

1. Helyi Bizottságok beszámolói, programjai 

2. Országos programok 

3. Pénzügyi helyzet, pályázatok 

4. Digitális tagosodás 

5. Egyebek 
 
Egyhangúan elfogadva. 

 

1. Helyi Bizottságok beszámolói, programjai 

1. DHB 

 Piros Eszter elküldte a beszámolóját, amit Tomán János szóban összefoglalt. Részt vettek az egyetemüket 

 népszerűsítő programokon, továbbra is tartják az előadásaikat. Idén fizika szakkört szerveznek, ezt az EPS-t

 támogatja, és úgy látják, ebbe a projektbe érdemes lenne a tanárképzősöket is bevonni. Az intézet nem tudja 

 őket támogatni. 

  Kérdések nem voltak. 

 

2. SzHB: 

 Idén mindenképpen lesz Szegedi Nagy Hétvége, már szervezés alatt van. 

 Továbbiakban is szerveznek sörözéseket, és azon dolgoznak, hogy újjáélesszék a FIVE-t. Pénzügyileg 

 stabilnak mondhatják magukat, a programjaikra a Hallgatói Önkormányzatnál pályáznak. 

  Kérdések nem voltak. 

 

3. MFHB 

 Eddig csak kis programokat szerveztek a Kármán Kollégiumban. A MOEV viszont jól sikerült, egész napos 

 volt a verseny. Pintér Ádám Balázs végig segédkezett. Maradék pólókat eladják, abból tartják fent magukat, 

nagy  kiadásaik nincsenek.  

  Kérdések nem voltak. 

 

4. ELTE  

 Szerveztek bulikat, de ezeket elég nehéz összehozni a kari rendezvényekkel, főleg az időpontokkal vannak 

 problémák.  A FÓKA továbbra is pörög, pólókat is keresik. Régebbi programok közül szeretnék feléleszteni a 

 FizIQs Focit. 

  Kérdések nem voltak. 

 

2. Országos programok 

 

1. TISK: Holnapután kezdődik, nagyon sok idén is a jelentkező, és tagosodnak is. Érdeklődnek a Mafihe 

után. 

 Sárádi András elvállalta, hogy idén is fényképez. 

 

 

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 
 



2. Cern Kirándulás 

 Pénzügyi rész még nincs kész, nincs elég forrásunk a programra.  

 Az időpont megvan: minden intézet meg lett keresve, szállás le lett foglalva, csak a pénzügyi háttér nem 

jó.  

 

3. NyiFFF: 

 Mindenképpen lesz, bár a pénzügyi háttér ehhez sem adott. 

 

4. Balaton Summer School: 

 MATEHETSZ lehetséges támogatónk lehet, megpályázzuk a következő nyári iskolát. 

 

5. Spring School:  

 Nem kaptuk meg a Campus Hungary pályázatot most sem. Pénzügyek így nem tisztázottak. 

Részvevőknek útiköltséget kell állniuk. Résztvevő 20 fő megvan.  

 Levelet küldünk a pályázóknak, hogy önköltséges az utazás, aki visszalép, helyére új ember jöhet. 

 

6. PLANKS: 

 Olyan sok magyar csapat jelentkezett, hogy kell egy előválogató versenyt kell szerveznünk.  

 

7. Ismerkedős est: 

Pintér Ádám Balázsbeszámolt: 7 felsőbbéves és egy két új ember volt. Tavasszal szeretne ismételni. 

 

8. Ortvay-verseny: Még érkeznek támogatások, okleveleket kipostázzuk. Köszönjük az ELFT-nek a 

könyvjutalmakat. 

  

 

9. ELTEFeszt 

 Lebonyolításban segédkeztünk, fizika stand jól szerepelt, bár a vártnál kevesebb volt az érdeklődő. 

 

3. Pénzügyek, pályázatok: 

 Nem állunk jól: ELTE támogatott, de ez még mindig nem elég. Vámi Tamás Álmos csomó embert felkeresett a 

támogatáshoz. 

 Működési pályázatot beadjuk idén is. Pályázatok hiányában pénzt csak cég tud adni, és csak olyan dologra, ami 

 hosszútávon jó neki.  

 ELFT Cern túrájáról ötletek: Paksról buszt kapnak támogatásként, és az intézettől ingyen szállásuk van. 

 Érdemes megkeresni: NEFMI, MOL, ELFT. 

 Eötvös Collegiummal együttműködést kezdeményeztünk, szálással támogatnának minket, kárpát-medencei 

 szinten. 

  

4. Digitális tagosodás 

 Honlapon kereszetül tervezzük a tagfelvételt. Sárádi András ismertette a metódust és a tagosodás folyamatát. 

 Levelezési listákat megbeszéltük, egységes levlisták lesznek. 

 

5. Egyebek: 

1. Új Mafigyelőnél ne egy nappal előbb lehessen szerkeszteni.  

 

2. Van raktár, ott most még nincs rend, de az iroda használható. 

 

3. Következő Nemzeti Bizottsági Ülés március 1-jén lesz. 

4. Vonatjegyek: Egyhangúlag megszavaztuk, hogy a vidéki NB delegáltak utazását a Mafihe állja. 

 

 

Vámi Tamás Álmos 15:25 lezárta az Nemzeti Bizottsági Ülést. 

 

 

Budapest, 2014. február 20. 

 

 

 ____________________ ____________________ 

 

 Vámi Tamás Álmos Jófejű Anikó 

 elnök titkár 


