
Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Nemzeti Bizottsági Ülés

Időpont: 2015. március 7. 10:16
Helyszín: 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

Melléklet:

• Jelenléti ív

Szavazati joggal jelenlevők száma: 8 fő

Napirendi pontok:

1. Helyi Bizottságok beszámolói, programok

2. Országos programok

3. Pénzügyi helyzet, pályázatok

4. Egyebek

Szavazás a napirendi pontokról: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a Nemzeti Bizottság
egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
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1. Helyi Bizottságok beszámolói, programok
• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)

Zsuga Lilla Veronika: Az elmúlt félévben nem voltunk hatékonyak, viszont volt egy el-
nökségi ülésünk, ahol megbeszéltük, hogy a következő félévben igyekszünk aktívak lenni.
Szó esett a TDK hétvégéről, amiről beszéltem Vanó Lillával is, aki azt mondta, hogy
Rozgonyi Kristóf és az EHB elnökség kitalálja, hogy kiket hívunk meg, és én azt hívjak
meg, akit ők mondanak.
Rozgonyi Kristóf : Ez nem így van teljes egészében. Én azt mondtam, hogy én szeretném
megszervezni a TDK hétvégét, ami azt jelenti, hogy én koordinálom a meghívottak listá-
ját.
Zsuga Lilla Veronika: A pólópályázatba szeretnénk még beszállni, reklámozzuk is minden-
hol. Szeretnénk pólókat csinálni, a nyertes pályázattal együtt kerülhetnének nyomtatásra
ezek is. Ezen felül Orth Alán szervez látogatást az ELTE csillagvizsgálójába, és én pedig
a KFKI-ba.
Maróti János Endre: A póló nyomtatásnak van egy határideje, csak március 18-ig tudok
nyomtatni.
Vámi Tamás Álmos : Miket segítettetek a Budapesti Hétvége szervezésében?
Zsuga Lilla Veronika: Volt szó a reaktorlátogatásról, de azt időben lemondtátok, így nem
tudtam mit szervezni.
Németh Viktória: Vannak ismerkedős programjaitok, mint például a Teadélután, vagy
hasonló?
Zsuga Lilla Veronika: A BME-n nagyon kevés fizikus van, így nincs kinek programot szer-
vezni, ha nincsen erre kereslet. Volt egyszer egy palacsintázás, amire nem jött el senki.
Pintér Ádám Balázs : Ha kijelented, hogy nincs értelme a programoknak, akkor ez azt is
jelenti, hogy gyakorlatilag egy HB-t meg lehetne szüntetni?
Zsuga Lilla Veronika: Hát lehetséges.
Vámi Tamás Álmos : Szerintem próbálkozzatok a csapatépítéssel, egy alkalomból nem
lehet messzemenő következtetéseket levonni, azért mert most nem jött össze az még nem
jelent semmit.
Sveiczer András : A gólyákat kell aktivizálni, mert nálunk is az volt, hogy Vámi Tamás a
gólyákat próbálta aktivizálni, és egész jól sikerült.
Zsuga Lilla Veronika: Rendben, próbálkozok. Nem látom, hogy van értelme, de megpró-
bálom.

Piros Eszter és Herendi Borbála megérkezett 10:29-kor.
Szavazati joggal jelenlévők száma: 9 fő

Rozgonyi Kristóf : A Mafihe nem csak a fizikusokért, hanem a fizika határterületeivel
foglalkozó hallgatókért is van.
Zsuga Lilla Veronika: Ez esetben nő az alaphalmaz.
Piros Eszter : Azt is lehetne, hogy a debreceni és a pesti villamos mérnököket összefog-
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juk, az is vonzaná a hallgatókat, ha lennének közös programok, új embereket ismernének
meg. Azt csinálnám a helyetekben, hogy keresnék olyan embereket, akik motiváltak, akik
csinálnának bármit. Onnantól lehet az utánpótlást fejleszteni.
Rozgonyi Kristóf : Az a baj, hogy ők sincsenek betanítva, nem tudják, hogy mit hogyan
kéne csinálni.
Piros Eszter : Az lehet, hogy ami most van, az már nem jó, éppen ezért ki kell találni
valami újat.
Rozgonyi Kristóf : Mi lenne, ha beolvasztanánk az MFHB-t az EHB-ba?
Piros Eszter : Szerintem inkább csak kéne tartani közös elnökségiket, ahol megbeszélhet-
nék, hogy ki mit csinál, mit lehet átvenni egymástól.
Zsuga Lilla Veronika: Sokszor azt érzem, hogy az EHB-ban sincs meg a rendes kommu-
nikáció.
Rozgonyi Kristóf : Ákos ott volt az egyik elnökséginken, próbálkozik, de a kommunikáció
szinte nulla. Sőt, hallottam, hogy nektek (MFHB) is volt elnökségitek, amin ott volt
Enyingi Vera Atala, aki mondta, hogy legyen reaktoros látogatás a Budapesti Hétvégén,
de Vera se jár el az elnökségieinkre, tehát nem tudja miről van szó, mit beszéltünk meg,
ezért fals információt mondott nektek. Ezen felül a levlistátok sem működik.
Sveiczer András : Mi lenne, ha bevezetnénk, hogy az általános elnökségi tagok képviseljék
a másik HB elnökségi ülésén a sajátjukat?
Krizsán Gergő: Lehetne olyat is, hogy a budapesti bizottságok úgy épülnének fel, mint
maga a Mafihe. Lenne egy közös elnökség, és két al helyi bizottság.
Piros Eszter : A plusz egység beiktatása nem biztos, hogy a legjobb megoldás.
Herendi Borbála: Nem biztos, hogy kell külön szervezet, hanem lehetne az, hogy például
havonta egyszer van egy közös ülés, és ha van olyan program, amit közösen szerveznek,
akkor gyakrabban ülnének.
Maróti János Endre: A jegyzőkönyvek sem készülnek el időben, ha az meglenne, akkor a
másik HB is el tudná olvasni, tudná, hogy miről volt szó az elnökségi ülésen.
Sveiczer András : Eddig az volt a legjobb ötlet, hogy közösen tartsuk az elnökségiket.
Elnök Úr is ott lehetne, hogy kicsit felügyelje, hogy mi történik.
Vámi Tamás Álmos : A felügyeletre van kitalálva az Ellenőrző Bizottság.
Herendi Borbála: Ha az emberek nem tudják, hogy mi van az EHB-ban akkor hasznos
lenne egy-egy emlékeztető jegyzetet írni nekik.
Vámi Tamás Álmos : A jegyzőkönyv ezért van, ez egy kitalált módszer.
Krizsán Gergő: Az írásbeli kommunikáció nem a legjobb módszer. Leírva nem lesz min-
den meg, kell a szóbeli kommunikáció.
Vámi Tamás Álmos : Azt javaslom konklúziónak, hogy néha legyenek közös elnökségik,
és legyen ennek egy írásos dokumentációja is.
Krizsán Gergő: Szerintem egy közös ember, aki az egész tetejére áll, az össze tudná fogni
a két HB-t.
Maróti János Endre: Ez az ember nem az Ellenőrző Bizottsági tag kéne, hogy legyen?
Piros Eszter : Nekem ebben az esetben az egész kicsit diktatórikus lenne, az, hogy egy
valaki megmondja, hogy ki mit csinál. Lehet érdemes lenni felmérni, hogy miből van
hiány.
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Maróti János Endre: A közös elnökségi erre mind megoldás lenne. A Szervezői Csoport
is azért van, hogy a programfelelősök oda összejöjjenek és elmondják, hogy hol milyen
programok vannak.
Rozgonyi Kristóf : Szerintem is a közös elnökségik lennének erre a megoldás, mégpedig
úgy, mint egy Budapesti HB.
Rozgonyi Kristóf : Szerintem most az kéne, hogy Ákos legyen az MFHB titkár, és az elnök
pedig lennék én.
Maróti János Endre: Idén záróvizsgázol, két egyetem HB-ját elvinni szerintem nem tud-
nád.
Vámi Tamás Álmos : Miért nem lehet azt, hogy mindkét HB tart elnökségiket, amikre a
másik HB is meg van hívva.
Piros Eszter : A kettőt összeszervezni egy telefonhívásból áll. Mi Debrecenben hetente
tartunk gyűlést.
Sveiczer András : Szerintem nem az a feladatunk, hogy bekebelezzük az MFHB-t, hanem
hogy kisegítsük.
Rozgonyi Kristóf : Nem vagyok hajlandó kis kompromisszumokat kötni.
Vámi Tamás Álmos : Kristóf ezzel kimondta a lényeget, úgy látszik nem lesz előre lépés.
Rozgonyi Kristóf : Valahol hajlandó vagyok összeülni Zsuga Lilla Veronikával és segíteni
a programokban.
Vámi Tamás Álmos : Voltak javaslatok, nem fogadtuk el őket.
Rozgonyi Kristóf : Nem volt szavazás, de igen, akkor lennék hajlandó segíteni, ha én len-
nék az elnök.
Vámi Tamás Álmos : Rendben, ez esetben összegezzük a lehetőségeket javaslatokba és
szavazzunk. A következő javaslatokra lehet szavazni ezzel kapcsolatban:
egy: hozzunk létre új embert, aki a két HB-t együtt irányítja.
kettő: legyenek közös elnökségik.
Zsuga Lilla Veronika: Miért ne lehetne elég az, hogy csak a programfelelősöknek kell
összeülnie, és megbeszélnie a dolgokat?
Vámi Tamás Álmos : Harmadik javaslat legyen, amit Lilla mondott.
Piros Eszter : Mi lenne, ha a programfelelősök járnának el egymás üléseire?
Vámi Tamás Álmos : Ez a negyedik javaslat.
Maróti János Endre: Ötödik javaslat, hogy váltsuk le Ákost, és legyen Kristóf az MFHB
elnöke.
Piros Eszter : Hatodik javaslat: Üljön össze az MFHB az EHB, tájékoztassuk Ákost, hogy
le akarjuk váltani, lehet, hogy ez neki arcul csapás lesz ez, beszéljetek róla.
Vámi Tamás Álmos : Szerintem ez az előző öttől független javaslat, először ezt kéne meg-
szavazni.

Szavazás arról, hogy ki ért egyet Piros Eszter javaslatával, miszerint minden szervezetbeli
drasztikus MFHB-s változtatás előtt először is tájékoztatjuk Székely Ákost, az MFHB
elnökét az itt elhangzottakról. A szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem és 0 tartózkodás
mellett a Nemzeti Bizottsági Ülés elfogadta a javaslatot.
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• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)

Piros Eszter beszámolt. Nagyon jól indult a félév, volt egy félévnyitó sörözés, ahol 100 fő
fölötti létszám volt, akiknek nagyjából a tizede volt külsős. Elkezdtek egy átszervezést a
Döfiben, csinálnak különböző munkacsoportokat, mert túlságosan szerteágazó volt a tevé-
kenységi kör. Jelenleg az a terv, hogy 4 különböző tevékenység szerinti munkacsoportokat
csinálnak. Megtartották a CERN iskolát, 19-en voltak, ebből 7-en mennek a kirándu-
lásra, szóval népszerűnek volt tekinthető a program, főleg ahhoz képest, hogy viszonylag
későn lett meghirdetve. Ebben a félévben együtt fognak működni az intézettel a Fény
Nemzetközi Évével kapcsolatban, lesz sok program, jövő héten ülnek le a szervezőkkel
megbeszélni a részleteket. Folyamatban van az iroda szerzése.

Herendi Borbála kiegészítette az elhangzottakat. A szakkör fogalmát ki akarják bővíteni,
hogy középiskolásokkal is foglalkozzanak. Van Debrecenben egy kezdeményezés a Ga-
rázskísérlet néven videoblogot készítő Trócsányi Péterrel, akivel együtt fognak működni.
Az volt a kezdeményezés alapja, hogy csinálnak programokat középiskolásoknak, és fel-
veszik a kísérleteket. Március végén visszatérnek arra, hogy a szakkört, mint szabadon
választható tárgyat hirdessék meg a tanárok között.

Piros Eszter: Ekkor legalább meglenne a szakkör utánpótlása. Herendi Borbála és Tomán
János tartja javarészt a szakköröket, Eszter a főfotós és van még 3-4 ember, aki segít.

Herendi Borbála: A szakkört 2-3 ember nem tudja vinni.

Piros Eszter: Lesz bográcsozás, elhívunk mindenkit, tanárokat, fiatal tanárokat, hallgató-
kat. Igyekszünk elérni, hogy minél pozitívabb legyen a Fizika Intézet megítélése. Jelenleg
a 11-30 év közötti korosztályt le tudjuk fedni a programjainkkal.

Nekünk is megszüntették a közhasznúságunkat, elvileg most van egy új alapszabályunk,
amit mi elfogadtunk, jövő héten le tudjuk adni a bíróságon, és remélhetőleg 2-3 hónapon
belül olyan állapotra tudjuk hozni az egyesületet, hogy át tudja venni az új generáció.
Szeretnénk egy olyan dokumentumot csinálni, amiben benne van, hogy hogyan kell a
Döfit vezetni.

Herendi Borbála: Ez azért is lenne jó, hogy a munkacsoportok működése is le legyen írva,
tudjuk, hogy melyik poszt mit csinál és miért.

Rozgonyi Kristóf: Van konkurenciátok? Például a HÖK?
Piros Eszter: Nincs, a HÖK nem csinált sokat az elmúlt időszakban.

• Szegedi Helyi Bizottság (SzHB)

Moczok Márió beszámolt. Nem sok minden történt a legutóbbi Nemzeti Bizottsági Ülés
óta, volt a Fizika napja, ahol segédkeztek, és a nap nyertesét támogatták tankönyvekkel.
Eleinte volt némi probléma, de a HÖK-kel együttműködve minden megoldódott. Megtar-
tották az első Teaházat, ahol egy csillagász professzor beszélt. Az Eötvös szakkolégiummal
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van egy megállapodásuk, hogy az SzHB népszerűsíti a kollégiumot, mert kevesen jelent-
keznek oda, cserébe ők is hirdetik a Mafihés programokat. Lesz egy spin-off, március
26-án, ami egy előadói kör jellegű esemény. A FIVE-re még mindig 0 a jelentkező száma,
és a minimum létszám, ami alatt biztosan nem kerül megrendezésre az esemény, az 5
csapat. Május 31. a határidő, ne felejtsétek, kérlek reklámozzátok.

Rozgonyi Kristóf: Mi szeretnék menni.
Krizsán Gergő: Nálunk is alakul egy csapat.
Moczok Márió: Ha nem lesz elég jelentkező, akkor nem lesz többet FIVE rendezve.
Piros Eszter: Debrecenben is reklámozzuk.

Moczok Márió: Nemrég beszéltünk Szalai Tamással, mivel nagy probléma, hogy a diákok
nem mernek megszólalni szóbeli vizsgákon. Szeretnénk majd, ha az SzHB kicsit segí-
tene ezen, gondoltunk egy nyári felkészítő táborra, ami 4-5 nap lenne, ahol 5-10 perces
előadásokat kéne tartaniuk a hallgatóknak, hogy gyakoroljanak, illetve az alap beszéd-
technikai, prezentációbeli fogásokon is átfutnánk. Még meglátjuk, hogy hogyan állnak
ehhez a diákok. Lesz egy programunk, megyünk Budapestre reaktorlátogatásra március
26-án.

Rozgonyi Kristóf: Reggel jöttök és este mentek?
Moczok Márió: A tervezés szerint igen, de van olyan, aki 2 naposra szervezné.
Rozgonyi Kristóf: Lehetne szervezni közös esti kocsmázást.
Moczok Márió: Az a baj, hogy gyakorlatilag lehet, hogy az elnökségből nem jönne senki,
mert ütközik a Spin-offal.

Vanó Lilla megérkezett 11:33-kor.

• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)

Szám Anita beszámolt. Volt februárban egy farsang, ami egy napon volt a kari buli-
val. Nem zavarták egymást, egyfajta előbulija volt a fizikás program a kari eseménynek.
Megtartották a CERN iskolát is, 20 résztvevő volt, viszont a kirándulásra csak 2 ember
megy, így sikeresnek volt mondható. 3 előadás volt, 1 plazmafizikás és 2 a CERN-ről, me-
lyek közül egy nagyvonalakban beszélt az intézményről, egy pedig kicsit részletesebben
az ALICE kísérletről. Szerették volna, ha a fizikus csütörtök tudományos este lett volna,
de nem úgy sikerült, ezért új programot hoznak létre, a Jeges Tea eseményt, ami ősszel
fog indulni, és tudományos jellegű beszélgetős este lesz.

Krizsán Gergő: Nálunk a HÖK olyan, hogy a fizika és kémia szakterületet egy ember
képviseli, aki általában kémiás. Miután az egyetem élére kinevezték a kancellárt, a HÖK
meggyengült, látok arra esélyt, hogy a fizika-kémia szakterület szétváljon. Illetve szeret-
ném megemlíteni, hogy van tutor programunk.

Beszéltünk a Dékánnal, szeretnének saját irodát. Sajnos most átalakítás van az egye-
temen, ezért csúszik ez a project. A Szent Ágotai Szakkolégiummal, aminek tagjai a
PHB-sok, jó az együttműködés, amit kérünk, azt szinte mindig adnak.
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Piros Eszter: Nagyon jók vagytok, gratulálok.

Szám Anita: Szeretnék olyat szervezni, hogy versenyfelkészítés. Szeretném, ha lenne egy
kemény mag a hallgatók között, akik eljárnak az országos, vagy a nemzetközi versenyekre,
mint például a PLANCKS. Van erre nektek valami ötletetek?

Herendi Borbála: Ha van valaki, aki csinálná, akkor az is jó ötlet, hogy akit érdekel a
felkészítés, az összeül, és ha már 6-an 7-en ötletelnek, akkor már biztos lesz, akinek tud
ötlete lenni valamelyik problémára.

Vámi Tamás Álmos: Nincs egy olyan tanár, aki bevállalna egy ilyen jellegű felkészítést?

Szám Anita: Az a baj, hogy nagyon le vannak foglalva a tanárok nálunk.

• ELTE Helyi Bizottság (EHB)

Rozgonyi Kristóf röviden beszámolt az EHB működéséről, elmondta, hogy minden rend-
ben van, minden szokásos programot megszerveztek és meg fognak szervezni. Esetleges
problémaként megemlítette, hogy lehetne javítani az elnökség kommunikációján. Reméli,
hogy mindenki jól érzi magát a Budapesti Hétvégén.

2. Országos programok
Vámi Tamás Álmos elmondta, hogy a legutóbbi elökségi jegyzőkönyvét elolvasva a közelmúlt
eseményeiről részletes beszámolót kaphatunk. (Link a 2015.02.25-i elnökségi ülés jegyzőköny-
vére) Az elkövetkezendő programokról pedig az alábbiak:

• Kolozsvári csere
Pintér Ádám Balázs: Tavaly a csere abból állt, hogy kimentünk az országból nagyjából
tízen, kaptunk szállást és reggelit, cserébe besegítettünk a kolozsvári Kísérlet Szombat
szervezésében, együtt kísérleteztünk.

Idén a tervezett időpont április 25., szombat. Tehát 24-26-ig lesz, utazással együtt. Je-
lenleg a válaszukra várunk, hogy mehetünk-e.

• NYIFFF
Egyelőre csak egy dátumot tudunk: április 30 - május 3.

• NYISK
Galgóczi Gábor: A helyszín Balatonalmádi, ahol egy 80 főt elszállásolni képes, kéttannyel-
vű gimnáziumban lesz a hallgatók szállása. A konferencia a Nereus Park Hotelben lesz.
Az étkezések szervezés alatt vannak, egyelőre kicsit drágának tűnik, próbálok olcsóbbat
keresni. Támogatást kapunk a Matehetsztől.

Vámi Tamás Álmos: Tudomásomra jutott, hogy lesz egy esemény, amit Ádám Péter
szervez, egy hónappal korábban, mint a BSS, viszont nagyjából ugyanebben a témában.
Remélhetőleg ez nem befolyásolja a résztvevők számát.
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A Nyári Iskola (Balaton Summer School) időpontja: 2015. július 20-26.

Krizsán Gergő: Pécsről 4 ember biztos jönne fixen segíteni.

Pál Bernadett: A plakát március 13-ra várható.

Vámi Tamás Álmos: Gergő, Kuhlevszkij Szergejjel tudnál beszélni, ugyanis őt felkértük
előadónak, de nem reagált.

Krizsán Gergő: Természetesen.

3. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Adtunk be pályázatot a Pázmány Eötvös Alapítványnak mind a CERN Kirándulásra, mind
pedig a Nyári Iskolára. Kapunk támogatást a Matehetsztől, valamit a Semilabtól, továbbá a
Paksi Atomerőműtől. Pálinkás Józsefnek, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
elnökének is adtunk be pályázatot.

4. Egyebek
Rozgonyi Kristóf elmondta a véleményét a CERN kirándulás válogatási rendszeréről, többek
között kifejtette, hogy nem érti, hogy egy másodéves fizikus hallgató, hogy lehetséges, hogy nem
jutott be. A Nemzeti Bizottság megválaszolta a kérdést és utalást tett arra, hogy ha Kristóf
jelen lett volna azon a Nemzeti Bizottsági Ülésen akkor tudta volna a választ.

Vámi Tamás Álmos: Nem működik a szerverünk, viszont a rendszergazdánk nincs itt, szóval
erről most nem tudunk részletesen beszélni.

Vámi Tamás Álmos 12:00-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2015. március 7.

Vámi Tamás Álmos Németh Viktória
Elnök Titkár
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