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 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 

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

 
Jegyzőkönyv 

Mafihe rendkívüli közgyűlés 
 
Helye: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Ideje: 2009. május 30. 13:30–15:40 
 
Mellékletek: jelenléti ív 
 Csajbók Viktória írásbeli jelölés vállalása 
 
Jelenlévők (szavazati joggal): Tátrai Dávid 
 Tóth Zsolt 
 Klujber Gergely 
 Karácsonyi József Sándor 
 Radnai Tamás 
 Lakatos Dóra 
 Szécsényi István 
 Tomán János 
 Mohácsi Ilona 
 Juhász Krisztina 
 
Napirendi pontok: 

 Közhasznúsági beszámoló vitája 
 Nyári és őszi programok 
 Személyi kérdések 
 Egyebek 

 
Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról: egyhangúlag elfogadva 
A rendkívüli közgyűlés levezető elnökének jelölve: a Mafihe elnöke; elfogadta a jelölést; 
egyhangúlag elfogadva 
Jegyzőkönyv vezetőnek jelölve: Klujber Gergely; elfogadta a jelölést; egyhangúlag elfogadva 
Szavazatszámláló bizottságnak jelölve:  Lakatos Dóra; elfogadta a jelölést; 
 Radnai Tamás; nem fogadta el a jelölést; 
 Tátrai Dávid; elfogadta a jelölést; 
  egyhangúlag elfogadva 
 

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

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

http://mafihe.hu 
 

mailto:mafihe@mafihe.hu
http://mafihe.hu
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1. Közhasznúsági beszámoló vitája 

Kérdések és válaszok: 
Miért ennyi a bankköltség? 

 Sok átutalás volt, külföldre is (emiatt valuta átváltások) 
Miért ennyi az utazási költség? 

 Benne van a Cern-túra költsége, valamint az előadók benzinköltsége is. 
Szavazás a „Közhasznúsági beszámoló” elfogadásáról; egyhangúlag elfogadva 
 

2. Nyári és őszi programok 
Eddigi programok (legutolsó NB ülés óta, 2009. április 4.) 
DHB: 

Általános iskolákban mutattak be kísérleteket 
Kari napokon készítettek N2 fagylaltot; meglátogatták az Atomi Ütközések 
Osztályát; bográcsozást szerveztek 
Hatvani István Fizikaverseny – kísérletek 
Hoztak számlákat (≈43000 HUF-ról) 
A honlapot jövőre közösen szeretnék elkészíteni a tanárok és a hallgatók, van 
közös levelezőlista is, azon lehet reklámozni a programokat 

EHB 
Budapesti hétvége (2009 április 3-5.) 
két buli: környezetgazdaságtan hallgatóknak 
 matematikus – fizikus hallgatóknak 
MFHB 
X. Szak7: 

 (H) IQ harc ~ 40 résztvevő 
 (K) Activity ~ 4 x 10-15 fő 
 (K) Előadás matematikusoknak 
 (Sze) amatőr koncert (Surf-de-Ska) 
 (Cs) marhapörkölt; Bödőcs Tibor fellépése; DJ Csizi; 
 Ezen felül formális és informális szakiránytájékoztatók: BSc, MSc (H,Cs); 

Cégvilág (Sze) 
 Visszajelzések: tetszett az embereknek, jó volt a HB csapatmunkája 

SZHB 
Teaház ~ 30 fő (+süti), résztvevők 90%-a fizikus 
Új honlapon dolgoznak 

[kitérő: országos honlap, lásd később] 
Tervezett programok 
DHB 

DHB kérése, hogy a rendes közgyűlés ne 2009. szeptember 25.-én legyen, mert 
egybeesne a Kutatók éjszakájával (ez anyagi támogatást is jelent nekik) 
Lesz a Kutatók éjszakája  
(Campus fesztiválra szeretnének kimenni, de valószínűleg nem fog sikerülni) 
Gólyatábor 

EHB 
Kampányolás 
Beiratkozás 
Gólyatábor 
 



 3 

MFHB 
Gólyatábor 
EFOTT, BME sátor 

SZHB 
Évzáró szalonnasütés 
Gólyaavató szalonnasütés 
Kgy. után FIVE 

NYISK 
Eddig 45 ember jelentkezett (Szegedről 5-6) 
További hirdetés a Kvantumgenerátoron 
Előjelentkezés holnap (máj. 31.) lezárul 
Hirdetés nagy levlistákra (+ mehetne az évfolyamlistákra is) 
Fizetni 1 héten belül 
Támogatások: Paks 200e HUF; NKTH 1,7m HUF; EPS 1-2000 €; lehetne még 
szerezni 
Kolozsvárról érkezők kaptak 10e HUF kedvezményt 
 

3. Személyi kérdések 
1. Tóth Bálint lemondott a titkári pozícióról (telefonon) 
2. Kardos Alex lemondott a gazdasági felelős pozícióról (e-mailben) 
3. Klujber Gergely lemondott a NB tag pozícióról 

Kérdés: a r. közgyűlés elfogadja a lemondást? Egyhangúlag elfogadva 
1. MFHB NB tag jelölt: Csajbók Viktória; írásban elfogadta a jelölést 
2. Mafihe gazdasági felelős jelölt: Tóth Bálint; telefonon elfogadta a jelölést 
3. Mafihe titkár jelölt: Klujber Gergely; elfogadta a jelölést 

Titkos szavazások eredménye: 
1. MFHB NB tag jelölt:  10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; elfogadva 
2. Mafihe gazdasági felelős jelölt:  10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; elfogadva 
3. Mafihe titkár jelölt:  10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; elfogadva 

 
4. Egyebek 

Gólya Mafigyelő 
8-12 oldal országos (minden HB-nak) 
+HB-k külön beillesztenek lapot a saját gólyáknak 
Közösből kihúzott tartalmak: dalok; könyvajánló; Mekk Elek; medvés sztori 
Kell bele: bevezető; induló; elnöki köszöntő; programajánló: TDK, FIVE, NYIFF, 
MOEV, Ortvay v., TISK-NYISK, Cern-túra, IAPS, KGY, ICPS 
HB-beszámolók (2 o.), intézetek bemutatása (2 o.) 
≈12 o. eddig 

[kitérő: országos honlap] 
A HB-k be akarnak ágyazódni az országos honlapba? 
Válasz: a szerver stabilitásától függ, mert a korábbi honlapokkal is az volt a baj, 
hogy elvesztek a rendszer összeomlásakor 
Backup rendszer működik, de jelenleg ugyanarra a merevlemezre, és nem 
automatikus 
Terv: stabil rendszerek beszerzése, erre pályázatokat kell írni, (tárgyi) támogatást 
kérni cégektől 

 
A levezető elnök lezárta a rendkívüli közgyűlést 
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Budapest, 2009. május 30. 
 
 
 ____________________ ____________________ 
 
 Szécsényi István Klujber Gergely 
 elnök titkár 
 
 
 
 ____________________ ____________________ 
 
   
 résztvevő résztvevő 
 


