
Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Elnökségi Ülés

Időpont: 2014. november 20. 18:30
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Melléklet: Jelenléti ív

Szavazati joggal jelenlevők száma: 4 fő.

Napirendi pontok:

1. Pályázatok

2. Országos programok

3. Honlap, Mafigyelő

4. Médiamegjelenések

5. Egyebek

Szavazás a napirendi pontokról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogad-
tuk.
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1. Pályázatok
A Szinkrotron Bizottságnak megírtuk és elküldtük a pályázatot. Az elnökük fogadta, továbbítja
a Bizottság felé és pár héten belül megkapjuk a választ.

A Balaton Summer Schoolra többek között az IAPS-től is kérünk pénzt. A szöveget már
megírtuk, pénzügyi beszámolót kell csatolni, és lehet küldeni. A magyar támogatóknak is
hamarosan kiküldjük a leveleket.

2. Országos programok
• Ortvay verseny:

Magyar hallgatók díjait az ELTE Fizikai Intézet intézi. Dávid Gyulával felvettük a kap-
csolatot. Pintér Ádám Balázs foglal termet valószínűleg 5 órától.

• MOEV:
Jelenleg nagyon kevés a jelentkező. Reklámozni kell, hirdetni mindenfele. A zsűritagok:
ELTE - Horváth Ákos, BME - Fülöp Tamás, külsős - Bencze Attila. Visontai Dávid
megemlítette, hogy régebben matematikusok körében is volt hirdetve. Arra a konklúzióra
jutottunk, hogy reklámozzuk és szerezzünk embereket.

• 5Exchange:
Rozgonyi Kristóf továbbította az EHB véleményét, mely szerint túl sok a program ta-
vasszal, lesz OTDK, CERN Kirándulás, Kolozsvári csere, NYIFFF, Pécsi hétvége, Deb-
receni hétvége. Ezek mellé nehezen beilleszthető a 5Exchange, főleg, hogy az utazási
költséget sem biztos, hogy a hallgatók tudják finanszírozni. Kockázatos, hogy nem lesz
elég jelentkező, és az EHB biztosan nem tart Budapesti Hétvégét, ha ez a csere létrejön,
mert nem lesz elég résztvevő. Pintér Ádám Balázs már korábban is azt javasolta, hogy
ősszel legyen a csere, akkor az volt az ellenérv, hogy a külföldiek ezt az időpontot támo-
gatják, és kellemetlen lenne visszamondani.
Szavazás arról, hogy részt vegyünk-e a 5Exchange-ben: 0 igen, 4 nem, 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag megszavaztuk, hogy 2015 tavaszán nem veszünk részt a csereprog-
ramban.

• TISK:
A szervezés jól áll, az első napi előadók mind megvannak, a második napra 3 előadó van
felkérve, míg a harmadikra 2. Az Iskola koncepciója bemutatni, hogy hogyan van jelen
a Big Data a természettudományokban (közgazdaságtan, genetika, molekuláris adatbázi-
sok), részecskefizikában, asztrofizikában, komplex rendszerek fizikájában.

• CERN:
Hétvégén minden e-mailt kiküldünk a külföldi intézeteknek. Volt Szervezői Csoport ülés
kedden, ahol megbeszélték a költségvetést és a látogatások sorrendjét (EPFL, majd ILL,
ESRF, végül CERN).
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• BSS (Balaton Summer School):
Galgóczi Gábor írt 10 lehetséges előadónak, közülük 5 válaszolt, és biztosra mondta, hogy
jön, vagy küld valakit a csoportjából. Többen más előadókat is ajánlottak. Pénzügyi
tervezet hamarosan elkészül, korábbiakra lehet építeni. Következő feladat a pályázatok
megírása, kiküldése. Balatonalmádiban lévő szállással a hétvégén felveszi a kapcsolatot.
A honlapra megírta a szöveget, ami a közeljövőben ki is fog kerülni. Karácsonyi József
Sándor helyszínnek javasolta a Zöldház Egészség centrumot Gyenesdiáson. Visontai Dávid
hozzátette, hogy itt azonban csak 30-40 ember fér el.

• PLANCKS válogató:
Válogató időpontja: február 5. Addigra kellenek feladatok. Visontai Dávid javasolta, hogy
keressük meg Vígh Mátét, Cserti Józsefet és Csordás Andrást, illetve általában bárkit, aki
Ortvay versenyre írt ki feladatot, mert Ők nagy valószínűséggel tudnak nekünk segíteni,
ajánlhatnak feladatkiírókat, esetleg maguk is elvállalhatnak egy-egye feladatot. Ezeknek
nyilván könnyebbnek kell lennie, mert az Ortvayra napok vannak, erre meg alig pár óra.
PLANCKS kérése, hogy egyedi feladatok legyenek. Eddig Cserti József, Dávid Gyula,
Varga Dezső, Pályi András és Nagy Márton lett felkérve. Javaslat még: Vankó Péter,
Orosz László, Kojnok József, Papp Gergely.

3. Honlap, Mafigyelő
A Mafigyelő online korábban megbeszélt változtatásai az Elnökségi után fognak megvalósulni,
ekkor döntés születik a formáról is.

A Balaton Summer School honlapját fel kell frissíteni. A CERN honlapra 2014-es kirándulás
képei fognak felkerülni hamarosan. TISK-ről is tudunk már elég sokat, azt is lehet frissíteni.
Németh Viktória kérdezte, hogy az eseménynaptárnál ki írja a szövegeket. Arra jutottunk, hogy
ez a programfelelős dolga.

4. Médiamegjelenések
TISK plakát készen van, 2 különböző féle készült, abból az egyik kerül nyomtatásra. A korábbi
Elnökségin említett csík a honlapra is nemsokára elkészül. Mafihés plakát javítása kész lesz,
amint az angol szöveget is megkapja Pál Bernadett, mert a kettőt együtt csinálná meg. Ezek
mehetnek majd nyomtatásra. A következő plakát a BSS lesz, azután készül majd el a CERN-es.

5. Egyebek
Visontai Dávid szólt, hogy van fizikus foci péntekenként 13:30-tól, akinek van kedve, az csatla-
kozzon. Illetve lesz téli bajnokság is - ELTE futsal - arra is jöhetnek, akiknek van kedvük.
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A Fény Nemzetközi Évének megnyitó ünnepsége január 19-én lesz. Maróti János Endre és
Vámi Tamás Álmos képviseli az országot. Ennek alkalmából az IAPS készít videót, amiből a
Mafihe kapott 25 másodpercet. A videó holnapra kész lesz.

Karácsonyi József Sándor elmondta, hogy december 6-án, a BME F29 épületében Härtlein
Károly kifejezetten óvodás és kisiskolás gyerekeknek tart érdekes kísérleti bemutatót, első sor-
ban oktatók gyerekeinek, de bárki jöhet 4-14 éves kor között. A program 10-12-ig fog tartani.
Az esemény honlapja: jedlik.phy.bme.hu/mikulas

Vámi Tamás Álmos 19:30-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2014. november 20.

Vámi Tamás Álmos Németh Viktória
Elnök Titkár
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