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1. Pénzügyek
Vanó Lilla elmondja, hogy a kasszában 51.000 Ft van.

2. Programok
Rácz Gergely elmondja, hogy a Budapesti Hétvégére 15-en töltötték ki a
jelentkezési felületet, amelyből 11-en jönnek laborra, és 10-en az élményfürdős
esti medencés programra. Előreláthatólag kb. 20 fő jön. Vanó Lilla elmondja,
hogy az EJC szállást leszervezte, Aquawolrdnél pedig 10% kedvezményt
kapunk, viszont a péntek esti és szombati tervek még nem tisztázottak.
Javaslata a tavalyihoz hasonló séta, pl.: Citadellán, vagy a Feneketlen-tóhoz.
Biricz Andris felhívja figyelmet arra, hogy lehet eső lesz. Vanó Lilla felveti a
Fiziqs Activity ötletét. Az ülés egyetért abban, hogy az esti programokhoz ne
foglaljunk előre helyet. A szombati programot illetően Rácz Gergely megemlíti,
hogy a csoporttársak egy része a Mori 2-ben lesz, csatlakozhatnánk akár
hozzájuk is.
Későbbiekben Vanó Lilla ismerteti a Gravitációs hullám buli terveit. A tervek
szerint Dávid Gyula az előadó, aki egy órás előadást tart majd 7 és 8 óra
között. Ezután az előadás helyszínén tartanánk az esemény buli részét, ahová
Béni Kornél Juhász Lacit tervezi elhívni DJ-nek, de még nem tud biztosat
mondani. Mivel így a programterv nem éppen tartalmas, Vanó Lilla felveti a
verseny ötletét, pl.: be kell öltözni gravitációs hullámnak. A versenyzőkre az
esemény résztvevői szavazhatnának, a nyertes pedig kapna valamilyen
jutalmat. Tervezett időpont március 10. csütörtök. Az eseményt nem pályázzuk
be a HÖK-nél, emiatt a hirdetés már megkezdődhet. A továbbiakban Rácz
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Gergely ismerteti az esemény helyszínét, ami a Dohány utcában a Szérum
nevű hely. Vanó Lilla szerint nem kell belépőt szedni. Az esemény
borítóképeivel Sveiczer András volt megbízva, ő még nincs kész, de már haladt
a terveivel.
19:22 Rehó Richárd megérkezik.
Rácz Gergely elmondja, hogy az első Tea és Kex eseményt március 7-re
szervezik. A meghívott tanár Nguyen Quang Chinh Dr., az előadók Kispál
András és Péterffy Gábor. Az elnökség tagjai közül Tuhári Richárd az, aki
koordinálja majd az eseményeket. A második Tea és Kex eseményt április 14-re
szerveznék. Meghívott tanár Ispánovity Péter Dusán, az előadók és a
koordinátor még nincsenek kiválasztva. Ezek után Vanó Lilla és Rácz Gergely
felsorolják, hogy mi mindent kell venni az eseményhez. Ezek szállításában
Szánthó Lénárd tudna autóval segíteni.
Rácz Gergely elmondja, hogy Máté Mihályék szervezik a fizikus túrát. Vanó Lilla
elmondja, hogy az esemény március 23-án lesz, a túra után pedig bográcsozást
terveznek, a helyszín az éjszakai busz közelében lenne, hogy ebből ne legyen
gond. A bográcsozáshoz a túrában nem résztvevők segítségére számít.
Rácz Gergely elmondja, hogy a mentorok is részt tudnának venni az
eseményen, mivel a mentorkirándulás március 29. környékén lesz megtartva.
Vanó Lilla beszélt Hegedüs Dáviddal arról, hogy jó lenne oktatókat is meghívni.
Bodor András és Csordás András jelezték vissza, hogy szívesen jönnének.
19:38 Tuhári Richárd megérkezik.
Rácz Gergely ismerteti, hogy a színházi előadás jegyei a jövő hét folyamán
kerülnek kifizetésre.
A Fiziqs Focival kapcsolatban Rácz Gergely elmondja, hogy a BEAC pályázatot
már kiírták, viszont a pályázat olyan mint két éve. Nem egy sportnapot
támogatnak, hanem tanár-diák mérkőzéseket. Az esemény alatt lesz
becsületkassza, a kupát és a megkülönböztetőket pedig kapjuk, de szerinte
alkuképes, hogy kupa helyett 10 érmet adjanak. A büfé és az alkohol
pluszköltségnek számít. A tervek szerint 15.000 Ft-ból kijönne minden, de
maximum 20.000 Ft ha a pálya felét ki kell fizetni. Vanó Lilla szerint az április
30-i hétvége lenne alkalmas az eseményhez, az elnökség április 30-át
támogatja.
Vanó Lilla elmondja, hogy Berekméri Evelinnek szóltak a matekosok, hogy
szervezhetnénk közös bográcsozást május 14. környékére. Az ételre szánt
költségekhez elkérhetnénk a résztvevőktől párszáz forintot, az italok költségei
pedig
saját
zsebből
mennének.

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., 2.64
Tel: (1) 372-2701
Fax: (1) 372-2509
E-mail: mafihe@mafihe.hu
Web: http://www.mafihe.hu
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Alapítva 1988, közhasznú társaság,
a Nemzetközi Fizikushallgatók Egyesületének tagja

Bélteki János felveti Pokol Gergő volt mafihés ötletét, miszerint lehetne
valamilyen barlangtúra, vagy a régi programokhoz hasonló közös esemény.
Vanó Lilla támogatja az ötletet, de nem tuja mikor lehetne. Felvet a szeptember
végi időpontot, mivel csak 'SKÜ, CERN open days és ezekhez hasonló
események lennének csak, amik mellett lenne helye.

3. FÓKA
Biricz András elmondja, hogy az órák már elkezdődtek. Eddig volt 4 db, cél a
30, de nem biztos, hogy ezt elérik. A harmadéveseket próbálja még elérni, de
nem tud róluk sok mindent. Az előadókról annyit említ, hogy vannak elegen, és
maguk
az
órák
népszerűek
az
elsőévesek
körében.
Vanó Lilla elmondja, hogy 20.000 Ft-ot kapott a FÓKA. Kéri, hogy több plakát
legyen kihelyezve, vagy legalább egy a benzolhoz.

4. Pólók, ajándéktárgyak
Sveiczer András elmondja, hogy Rehó Richárd már foglalkozik a pólórendelő
felülettel, de az nem Google lesz, hanem be lesz építve a honlapba. A Mafihe
honlapján van rá hivatkozás.
Továbbá elmondja, hogy megvan a kontakt a pólós céggel, a megbeszéltek
alapján kb. 1500 Ft-ba fognak kerülni a pólók. Az ülés véleménye alapján ez
felmehetne 2000 Ft-ig is, hogy a pólók jobb minőségűek legyenek. Sveiczer
András ezután hozzáteszi, hogy 10 ember kéne ahhoz, hogy egy póló mintát
megcsináltathassunk. Ez az EHB-nek először mínuszt jelentene, de később ez
megtérülne.
Rácz Gergely kérdésére válaszolva Sveiczer András elmondja, hogy az eddigi
pólórendelések nem törlődtek, mindegyik fel van írva, tehát beleszámítanak a
későbbi pólórendelésekbe.
Vanó Lilla kéri, hogy március 7-ig legyenek meg a pontos árak, és az egyéb
szükséges infók. Sveiczer András továbbá elmondja, hogy a megrendelést
követő 3 munkanapon belül meglesznek a rendelt pólók, amennyiben van 1015 db. Az árakkal kapcsolatban annyit tesz hozzá, hogy párszáz forintos
különbség van az unisex és a V-nyakú pólók között. A legolcsóbb női póló 1600
Ft, míg más megvan 2000 Ft. Vanó Lilla felveti az ötletet, hogy 15 pólóra
kérjünk ajánlatot, hogy megtudjuk, melyik éri meg a legjobban. A férfi pólóknál
pedig számoljunk V-nyakúval.
Rácz Gergely elmondja, hogy még ketten jöttek pólók iránt érdeklődni. Sveiczer
András szerint elvihetik bármelyik pólót a szekrényből, ha tetszik nekik. Vanó
Lilla kérése ezzel kapcsolatban csak annyi, hogy ez legyen vezetve, így
megkéri Juhász Nikolettet, hogy készítsen egy táblázatot Google felületen.
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Rácz Gergely javaslata, hogy csakis online felületen legyen vezetve a leltár, így
nem kell papírokkal foglalkozni.
Vanó Lilla javaslata, hogy előzetes pólórendelésnél lehetne küldeni e-mailt az
érdeklődőknek, hogy tudnak pólót venni, de a foglalásokat folyamatosan
ellenőrizni kell. Rácz Gergely ehhez hozzáteszi, hogy előnyben kell részesüljön
az, aki rendelt pólót, azzal szemben, aki csak ott helyben próbál. Vanó Lilla
szerint leegyszerűsíthetnénk ezt a folyamatot azzal, hogy nincs foglalás.
Szánthó Lénárd szerint viszont a foglalás megoldható, csak másmilyen
felületen. Sveiczer András kijelenti, hogy ezt szerinte nem kell túlbonyolítani, a
leggyakoribban rendelt pólót, és a leggyakoribb pólóméreteket ismerjük.
Vanó Lilla a pólók kifizetési határidejének 1 hetet választott. Rácz Gergely
hozzáteszi, hogy éppen azért van szükség az online felületre, hogy ne az
üléseken kelljen ezzel foglalkozni. Vanó Lilla elmondja, hogy fontos a
folyamatos leltározás, és valakinek hetente kell figyelnie a pólóeladásokat. Ezt
Sveiczer András meg tudná csinálni, de jelenleg nem adunk el pólót a
szekrényekből.
Biricz András felveti a mafihés póló ötletét. Vanó Lilla kérdésére válaszolva
Sveiczer András elmondja, hogy Mafihe 25-ös pólót lehet rendelni, de csak
’other’ opcióban, de emellett a szekrényben is van.
20:37 Sveiczer András távozik.

5. Honlap
Rehó Richárd elmondja, hogy a Budapesti Hétvége jelentkezési felülete készen
van, ebből adódóan pedig már bármilyen jelentkezés, felmérés, szavazás is
felkerülhet a honlapra. Elmondja, hogyha valaki tervez kitenni valamit, előbb
neki szóljon, mert nem biztos, hogy mindenkinek van jogosultsága a
módosításokhoz, de ezen lehet változtatni.

6. Egyéb
Vanó Lilla felveti az ötletet, hogy a bögre –amennyiben lesz- legyen többféle
mintájú.
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Vanó Lilla lezárja az ülést 20:45-kor.

Budapest, 2016. március 02.

Vanó Lilla
Elnök

Juhász Nikolett
Titkár

