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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
3 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.

Határozat 2019/3.

Az Elnökség 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagoso-
dási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet
A Téli Iskola nagyon veszteséges volt, körülbelül hatvanezer forint mínusz lett a költségvetése.
Elkezdtük a 2018-as évre összegyűjteni a számlákat a könyveléshez.
Jeges Viktor Péter beszélt Hiflylabs CEO-jával, ők szeretnék behúzni a fiatal egyetemistákat a
diákszervezeteken keresztül. Emiatt portfóliót kértek tőlünk a támogatáshoz. Ezzel majd más
cégekhez is tudunk menni támogatást kérni. A Helyi Bizottságok elnökei listába szedhetnék,
hogy milyen események azok, amelyek ebbe bekerülhetnének, ami vonzó lehet a cégeknek.
Szegedi Donát Ferenc: Szegeden például a Teaház 20-30 biztos megjelenő embert jelent, itt
akár lehetne reklámfelületet biztosítani támogatóknak.
Jeges Viktor Péter: Reklámozni addig érdemes, amíg a hallgatók látóterét tágítjuk vele. Ag-
resszív reklámfelületet nem biztosítunk semmiképpen, állásajánlatokat nem közvetítünk. A
Mafihe nem való arra, hogy reklámcsengőhang legyen, a levelezőlistákon ez egészségesebben
kezelhető.
Szegedi Donát Ferenc: Aktív Phd-s, MSc-s hallgatókat egységesen el lehet érni egy új felületen.
Azon dolgoznak, hogy a BSc-seket is el tudják. Van remény arra, hogy egy egységes, globális
felületük legyen a hallgatók elérésére.

3. Országos programok
• TISK

Tizennyolc ember fizetett részvételi díjat, de volt pár ember, aki csak úgy beült az előadá-
sokra és nem fizetett, erre legközelebb jobban figyeljünk oda. A poszterverseny nyertese
Kalup Csilla lett, nagyon igényes volt a munkája, a Mafihe iroda előtt megtalálható a
falon.

• Német Csereprogram
Április 11-14 között kerül megrendezésre Budapesten. Az ELTE Helyi Bizottsággal és
a Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottsággal közösen folyik a szervezés, mivel a budapesti
hétvégével össze lett kötve. Hamarosan elkészül a jelentkezési felület.
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• CERN Kirándulás
Július 9-12 között kerül megrendezésre. A jelentkezési felület hamarosan elkészül és ezzel
együtt az esemény hirdetése is.

• PLANCKS verseny
Február 22-én kerül megrendezésre a hazai előválogató. Eddig három csapat jelentkezett,
de még február 18-a éjfélig lehet.

• Mafihe Országos Előadói Verseny (MOEV)
Az ELTE Helyi Bizottság szervezi. Szeretnék, ha a zsűri egyik tagja vidéki egyetemről
lenne és nem Budapestről, ezzel kapcsolatban majd írnak a többi Helyi Bizottságnak.

4. Médiamegjelenések
Téli Iskolára készült programfüzet mintájára tervezzük, hogy ezentúl az országos programokon
mindig legyen készítve hasonló, amit a támogatóinknak is oda tudnánk adni.
Az ELTE Természettudományi Kar lapjába a Tétékás Nyúzba kellene cikket írni.
Az elkövetkezendő események plakátjai meg lesznek beszélve a médiakoordinátorral, Sveiczer
Andrással, de jelenleg külföldön tartózkodik, és nem ér rá.

5. Informatikai fejlesztések, honlap
Az új honlap készítése folyamatban, határidőnek az őszi Közgyűlést tűzték ki, de akár 2020
tavaszára is eltolódhat.
Az irodába kellene egy új billentyűzetet venni és égő hiba miatt új projektorra is szükség lenne.

6. Egyebek
• Szegedi Donát beszámolt a Szegedi Helyi Bizottság munkájáról: a héten már lesz közössé-

gi programjuk. Paks kirándulást szeretnének szervezni, és felmerült, hogy esetleg lehetne
országos szintű esemény.

Szegedi Donát Ferenc: Lehet-e elsőéves hallgató Helyi Bizottságban elnökségi tag?
Jeges Viktor Péter: Persze, ezzel nincs semmi probléma.

• Somogyfoki Réka beszámolt az ELTE Helyi Bizottság munkájáról: szeretnének szervezni
a félévben fizikus színházat, tea és kekszet, de most a MOEV a legfontosabb. Tegnap,
február 13-án megtartották a szemeszter első Elnökségi ülését.

• Jeges Viktor Péter felvetette az ötletet, hogy felvehetnénk a kapcsolatot a MANT-tal,
KutDiákkal, BME Kozmosz Körrel, fizikához kapcsolódó szervezetekkel, hogy szélesebb
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körben ismertebbek legyünk és közös programokat szervezhetnénk velük. Nem árt, ha
vannak ilyen barátaink.

Jeges Viktor Péter 19:05-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2019. február 14.

Jeges Viktor Péter Somogyfoki Réka
Elnök Jegyzőkönyvvezető
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