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1. Mafihe Közgyűlés beszámoló
Vanó  Lilla  ismerteti  a  közgyűlés  legfontosabb  eredményeit,  mint  például  a
Mafihe Alapszabályának újraírását, és a Nemzeti Bizottság Vezetőségi Ülésre
való átalakítását. 

2. Pénzügyek
Vanó  Lilla  elmondja,  hogy  a  Fiziqs  foci  bevétele  10  165  Ft,  ami  a
becsületkasszából jött össze, míg a foci kiadása 13-14 000 Ft volt. Kérdőjeles,
hogy a pályáért fizetni kell-e. 

Továbbá elmondja, hogy a színházjegyek 300 Ft-tal drágábbak az eredetileg
megbeszéltnél. Rácz Gergely szerint nekünk kéne állni a költséget, mivel ez a
mi hibánkból fakad.  

Vanó Lilla elmondja, hogy a kasszában jelenleg 17.000 Ft van, mely összeghez
még hozzájönnek a tagsági díjak.

3. Programok
Kovács Gábor elmondja, hogy a színház két előadására elkelt 37 db jegy. 

Vanó Lilla elmondja, hogy a TDK és Szakdolgozat Hétről nem mindenki értesült,
továbbá kérdések merültek fel a tanár szakosokat illetően. Ők nem tudják mi az
a  TDK Hét,  és  szakdolgozataik  is  különböznek  a  fizikushallgatókétól,  emiatt
nem jelentkeztek, rossz véleménnyel vannak az eseményről.  Ennek hatására
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felmerül  az ötlet,  hogy nekik külön lehetne szervezni valamit.  Kovács Gábor
elmondja,  hogy már több előadó is  kérte,  hogy írjunk nekik az eseménnyel
kapcsolatban.  Vanó  Lilla  kijelenti,  hogy  ma  estig  véglegesíteni  kell  a
programtervet, s minél hamarabb ki kell küldeni a 27 előadónak, hogy mikor
lesznek az előadásaik. A leveleket a tervek szerint kiküldik: Rádai Ábris, Bélteki
János, és Kovács Gábor. 

Kovács  Gábor  elmondja,  hogy  a  MOEV plakátjai  készülnek,  és  az  esemény
hirdetve lesz a különböző csoportokban. Külső zsűri  nincsen még, mert nem
reagálnak.  

Berekméri  Evelin  elmondja,  hogy  még  visszajelzést  vár  a  FöFiKém  bulival
kapcsolatban. A kémia szakterületesek annyira nem szeretnék, hogy a KCSSK-
ban legyen megtartva, a többieknek mindegy. Baranyi Marcell ötletéről nincs
sok infó, de ott elvileg túl kevés a hely. R33 is jó lenne, de már sokszor voltunk
ott. Másik ajánlat a Hétker volt, ahol kapnánk DJ-t, ha nem szedünk belépőt.
Felmerült  a  kérdés,  hogy  hátrány-e  ha  bárki  bejöhet.  Vanó  Lilla  szerint  az
ülőhelyek hiánya miatt a Hétker és az R33 nem lenne a legmegfelelőbb, de
táncolni elég hely volna. Berekméri Evelin szerint, ez pont ideális a tervezett
programhoz.  Egy  gyors  szavazásból  kiderül,  hogy  jelenlévők  a  KCSSK-t
támogatják.

4. FÓKA
Biricz  András elmondja,  hogy a következő héten milyen órákat tervez.  Vanó
Lilla javaslatára a jövőben rövidebb szöveggel lesznek kiírva az aktuális FÓKA
időpontok.

5. Pólók, ajándéktárgyak 
Sveiczer  András  elmondja,  hogy  már  23-an  rendeltek  különböző  pólókat.  A
legtöbb budapesti, és még 3 szegedi. 

Vanó Lilla rákérdez a női és férfipóló árkülönbségére, és arra, hogy mennyit
kéne rendelni.  Sveiczer András nem hallotta,  hogy lenne árkülönbség. Biricz
András  felveti  az  ötletet,  miszerint  a  szekrényben  lévő  pólókat  le  lehetne
küldeni Szegedre. Sveiczer András szerint probléma lehet, hogy csak S-es és
XL-es méretek vannak. A minél gazdaságosabb rendelés érdekében Vanó Lilla
és Rácz Gergely ötlete a határidő eltörlése. Egy adott póló rendelését akkor
lehetne  megkezdeni,  ha  eléri  a  20  főt  a  rendelők  száma.  Ha  a  rendelések
száma eléri a húszat, akkor abból a mintából rendelünk pólókat.

Berekméri  Evelin felveti  a jelvény és a póló karján lévő Mafihe logó ötletét.
Sveiczer  András  szívesen  megcsinálná,  de  Vanó  Lilla  szerint  ez  túlságosan
költséges lenne, és nem biztos abban, hogy ez másoknak tetszene. A kitűzök
ötletét egy vezetőségi ülésen fogják felvetni. 
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A pólórendeléssel kapcsolatban Berekméri Evelin budapesti helyet választana,
hogy minél kevesebb legyen a kiadás. Sveiczer András és Maróti János Endre
ötlete a szerződéskötés egy bizonyos céggel,  hogy csak náluk nyomtatnánk
pólókat.  Ez egy bizalmi  kapcsolat  lehetne, ami lehetséges kedvezményekkel
járhat.  A  rendelési  felület  egyelőre  módosítva  lesz,  amíg  meglesznek  az
eredmények, addig a szekrényből bármikor lehet venni. 

6. Honlap
Rehó Richárd javaslata, hogy az űrlapos felületet a honlapba kéne beintegrálni,
mert az profibb hatást keltene. A szerver miatt ezt még nem lehet tesztelni, de
az új szerverrel már meg lehetne ejteni. A későbbi rendelések is lehetnének
innen  intézve.  Vanó  Lilla  szerint  ez  ideális  lenne  egy  folyamatos  rendelési
időszak kialakításához. 

15:55 Biricz András elhagyja az ülést. 

Az  elnökség  visszatér  a  pólórendelés  témájához.  Vanó  Lilla  szerint  a  rossz
pólókat  el  lehetne  adományozni,  a  régi  pólókkal  pedig  tarthatnánk  börzét.
Berekméri Evelin szerint a TDK Héten is megtehetnénk ezt.

Az elnökség megvitatja a rosszul kiküldött lista kérdését, és megbeszélik annak
javítását. 

Vanó Lilla lezárja az ülést 16:13-kor. 

Budapest, 2015. november 6.

Vanó Lilla Juhász Nikolett
Elnök Titkár


