Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Elnökségi Ülés

Időpont: 2015. március 19. 17:05
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 3 fő.
Napirendi pontok:
1. Pénzügyi helyzet, pályázatok
2. Országos programok
3. Honlap, Mafigyelő, médiamegjelenések
4. Egyebek
Szavazás a napirendi pontokról: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadtuk.
Szavazás arról, hogy tanácskozási jogot adunk Ayadi Viktornak: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett elfogadtuk.
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1. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Pályáztunk a CERN Kirándulásra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál.
Visszaküldtek rengeteg dokumentumot, amiket még ki kell töltenünk. Más nem történt az
utolsó elnökségihez képest.

2. Országos programok
• Ayadi Viktor szólt elsőként az őt érintő programokkal kapcsolatban. Jövőhéten, március 23-án 17:30-kor a BME atomreaktorában lesz egy látogatás, amit ő szervez Moczok
Márióval együtt. Eredetileg a szegedieknek szervezték ezt a programot, de van még hely,
jöhetnek mások is. Másik program, amit lehetne szervezni az a KFKI telephelyen lévő
Energiatudományi Központba való látogatás. Ehhez kell egy lista, hogy kik mennek, mivel a területre belépéshez szükséges előre leadni az igazolványszámokat. Lehetne esetleg,
hogy 1 hónappal eltoljuk ezt a programot, és akkor lehetne jelentkezőket toborozni.
Karácsonyi József Sándor: Milyen programok lennének fent?
Ayadi Viktor: Kutatóreaktort szeretnénk meglátogatni. Elkezdtem szervezni nyárra, július végére egy paksi hétvégét is. Ott megnéznénk a gyakorlóközpontot, lenne múzeumlátogatás, erőműben séta, és az ott dolgozók tartanának előadást. Szeretnétek ilyen
programokat?
Farkas Zita-Ágota: A paksi programba mi is beszállhatunk?
Karácsonyi Józsefi Sándor: A fesztiválnaptárat vegyétek figyelembe a szervezéskor.
Ayadi Viktor: Ez a paksi nyilván egy hétvégi program, pénteki érkezés vasárnapi haza
utazás.
Vámi Tamás Álmos: Küldj egy rövid leírást az eseményről.
Ayadi Viktor: Ezen felül még lesz egy programunk a Fény Éve alkalmából júniusban.
Ádám Péterrel közösen szervezett nyári iskola.
• NYIFFF:
Pintér Ádám Balázs beszámolt. Még nem biztos, hogy ki lesz a zsűriben, Balogh László
azt írta, hogy a zsűri eléggé elfoglalt, mindenkinek kevesebb ideje lesz a szervezésre, mint
eddig.
Vámi Tamás Álmos: De a feladatokat csak ki fogja találni valaki?
Pintér Ádám Balázs: Természetesen lesz zsűri, csak kevesebb egyéb szervezést tudnak
vállalni.
• Ortvay eredményhirdetés:
Még mindig nem utaltuk ki a nyereményeket, mert Dávid Gyula nem küldött e-mailt a
pénzek felosztásáról. Ezen felül az okleveleket sem tudjuk kipostázni, mert nem találja
azokat.
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• CERN:
Maróti János Endre: A kirándulás alatt minden rendben volt, bár voltak kisebb fennakadások, de nem volt nagy probléma, mindent meg tudtunk oldani. Több pénzzel jöttünk
haza, mint amennyit terveztünk, aminek örülök. A sofőrök kedvesek voltak, mindent meg
lehetett velük beszélni.
Vámi Tamás Álmos: Ingeborg helyetti hölgy milyen?
Maróti János Endre: Kedves volt, bár nem sokat volt velünk.
Vámi Tamás Álmos: Milyen visszajelzés volt a bunkerről?
Maróti János Endre: Sokan megköszönték a szervezést, jónak mondták a szállást is, tetszett nekik.
Sveiczer András: Még Baranyi Marcellnek is tetszett. Annyit mondott, hogy többet lehettünk volna a városban.
Maróti János Endre: Az ELTE-seknek szóló csoportos visszaigénylést hogyan intézzük?
Pintér Ádám Balázs: Azt majd én intézem.
Maróti János Endre: Segítek, csak nem tudom, hogy hogy kéne.
Pintér Ádám Balázs: Írok a résztvevőknek, hogy ki akar visszaigényelni, és akkor már
tudunk tovább haladni az üggyel.
Vámi Tamás Álmos: Miért nem volt több erdélyi a kiránduláson?
Farkas Zita-Ágota: Nem tudom. Akit érdekelt, ment tavaly, vagy ha nem ment akkor
azért, mert nincs rá pénze, a gólyák meg még nem vállalják be. Mióta leadtuk az elnökséget pang a KFK szóval lehet ezért sem volt sok erdélyi résztvevő.
• Kolozsvári csereprogram:
Farkas Zita-Ágota: Hallottatok a kísérlet szombatról? Dióhéjban annyi, hogy ez az egyetemünk fizika karának a napja. Egész nap hallgatók mutatnak be fizikával kapcsolatos
kísérleteket, mindenkinek, kicsitől a nagyig, elmagyarázzuk, hogy mi miért van. Tavaly
jött a Mafihe 10 fős küldöttsége, gondoltuk idén is lehetne ez, szintén körülbelül 10 fővel.
A szállást Zsuzsi nagy valószínűséggel el tudja intézni, meg az étkezést is, szóval csak
az utazást kell nektek állni. Mivel április 25. a Kísérlet Szombat, a csereprogram időpontja április 24-26. lenne. Majd szóljatok, hogy hányan jöttök, hogy tudjunk szállást
foglalni. Bár már nem mi vagyunk az elnökség, de úgy lenne a legjobb, hogy csak velünk
tartanátok a kapcsolatot, és majd mi továbbítjuk az információkat.
• BSS (Balaton Summer School):
Vámi Tamás Álmos: Lesz annyi pénzünk, hogy biztosan megszervezzük. A programterv
körülbelül megvan. Ki tudna jönni segíteni? A dátum július 20-26.
Farkas Zita-Ágota: Nálunk akkor van a mester felvételi.
Vámi Tamás Álmos: Az előadások témája a Fény Nemzetközi Évével kapcsolatosan,
minden ami fény: asztofizika, kvantumoptika, lézerfizika, spektroszkópia és fotonika.
A programtev nagy vonalakban megvan, bár még maradt egy-két szürke folt. Az egy
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napos kirándulásra Galgóczi Gáborral 2 ötletünk van: paintball+sétahajó, és Badacsony+borkóstolás. A paintball ellen az szól, hogy meleg van.
Sárádi András: Lehetne Tihany. Sétahajó, majd fel a Tihanyi apátsághoz.
Horváth Balázs: Megnézhetnénk a levendula házat is.
Vámi Tamás Álmos: Lesz egy magyaros este, ahova bográcsozást terveztünk vacsorára.
Maróti János Endre: Én szívesen bevállalom a bográcsos főzést.
Karácsonyi József Sándor: Legyenek nálatok eszközök, mint például éles kés, vágódeszka,
keverő tálak és hasonlók.
Vámi Tamás Álmos: Anno a partik hol voltak?
Sárádi András: A kertben voltak.
Horváth Balázs: Ez Böfi feeling parti, tábortűz körül dalolás, beszélgetés volt anno.
Vámi Tamás Álmos: A ”barbecue party” hogy nézett ki?
Sárádi András: Körülbelül 20-30-an voltunk a tűz körül, elkezdtünk sütögetni, de jött az
eső, és egyre jobban jött, és elmosta a partyt.
Vámi Tamás Álmos: A programterv szerint az előadások két csoportban mennének párhuzamosan. Csütörtökön lesz a kirándulás, minden estére terveztünk partyt, illetve délutánokra beach-et. Kollégiumban aludnának a hallgatók, hotelben pedig az előadók. A
hotel előadótermeit olcsóbban megkapjuk, így lesz két külön terem, ahol az előadások
lesznek. Étkezés a kollégiumban lesz.
Horváth Balázs: A minőség és a mennyiség anno jó volt ott.
Vámi Tamás Álmos: Van egy problémánk, mivel Ádám Péterék nyári iskolájával azonos
a témánk.
Horváth Balázs: Nem tudjuk egybemosni?
Vámi Tamás Álmos: Mikor, kinek a nevén, ki finanszírozza, ki szervezi?
Pál Bernadett Diána: Ha ők júniusban lesznek, akkor a hallgatók biztos nem lesznek ott,
mert még vizsgáik vannak.
Horváth Balázs: Mikor van a Doffi?
Vámi Tamás Álmos: Ezt nem tudjuk, viszont mi BSc és MSc hallgatókat várunk, ők
pedig MSc vége és PhD.
• Vámi Tamás Álmosnak írt egy középiskolai tanár, aki Békésben akar középiskolásoknak
fizikus tábort csinálni nyáron. Vámi Tamás Álmos mondta neki, hogy nekünk nincs
pénzünk, amit tudnánk adni, az humán erőforrás, illetve a szervezeti kapcsolat háló.
Horváth Balázs: Mikor lenne ez?
Vámi Tamás Álmos: Nem tudom. Szinte semmit pontosat nem tudok ezzel kapcsolatban.
Pintér Ádám Balázs: Szerintem delegáljuk le az SzHB-nak, ha nekik lesz rá idejük és
kapacitásuk, akkor tudunk segíteni.
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3. Honlap, Mafigyelő, médiamegjelenések
Vámi Tamás Álmos: A honlapunk nem működik, mert megint letiltott minket az IGG. Horváth
L. Bence kérte őket, hogy szóljanak, mielőtt leállítanak minket, de nem írtak.
Sárádi András: Nem biztos, hogy a honlapot az IIG lőtte le, mert most távolról semmit nem
lehet elérni.
Vámi Tamás Álmos: A TISK honlapra a videók még mindig nincsenek feltéve.
Sárádi András: A héten felrakom. Illetve a Mafigyelőnek kéne egy facebook oldal, hogy a
honlapra felkerülő cikkeket meg tudjuk osztani. A Nyári Iskola honlapját most akartam megcsinálni, csak úgy, hogy nincs honlap, nem fog menni. A Mafigyelővel kapcsolatban egyebet
nem nagyon tudunk mondani, készülnek a cikkek, minden rendben.
Vámi Tamás Álmos: A médiamegjelenéssel kapcsolatban arra gondoltam, hogy lehetne egy
logója a BSS-nek. Hogyan hidressük a BSS-t?
Pál Bernadett Diána: Van plakát, de ha nagyon kell akkor gondolkozhatok a logón is.
Maróti János Endre: Lehet facebookon is, illetve lehetne úgy is, hogy óra előtt bemegyünk a
termekbe, ott reklámozzuk. Szóljunk a HB-knak, hogy ők is tegyék ezt hasonlóan.

4. Egyebek
• Sárádi András: Lesz ICPS-es közös utalás?
Vámi Tamás Álmos: Ha van rá igény, akkor igen.
• Horváth Balázs: Az MFHB-ben változások történtek, az új elnök Zsuga Lilla Veronika, Székely Ákos lett a titkár, Balogh Ferenc a programfelelős. Az EHB és az MFHB
megegyezett abban, hogy a programfelelősök és az elnökök valamilyen rendszerességgel
összeülnek, és tájékoztatják egymást. Rozgonyi Kristóf részéről jogosan merült fel, hogy
legyen egy moderátor, aki felügyeli ezeket az üléseket. Felvetettem, hogy a mindenkori
EB elnököt erre alkalmas személynek találom. Szerintem erre a felállásra kéne valami
hivatalos forma.
Vámi Tamás Álmos: Az alapszabályban ezt szerintem nem kell rögzíteni.
Karácsonyi József Sándor: Szerintem elég, ha az MFHB jegyzőkönyvében rögzítve van ez
a megállapodás.
• Németh Viktória: Nagyon nagy a rendetlenség a raktárban, és most, hogy megtaláltuk a
kulcsot ideje lenne rendet rakni.
Vámi Tamás Álmos: Az se jó, hogy sokan tudják, hogy hol van a raktár kulcsa. Kéne
kiírni szavazást, hogy melyik nap lenne a legalkalmasabb a takarításra.
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• Németh Viktória: A Fizika Mindenkié áprisis 18-án kerül megrendezésre, Budapestet A
BYMS képviseli, a Lágymányosi Kampuszon lesznek a programok, Tóth Zsolt minden
lelkes segítő jelentkezését várja.
• Karácsonyi József Sándor: Szkeptikus konferencia lesz márciusban, amint az már az előző
elnökségin is említettem. Mindenkit szretettel várnak.
Vámi Tamás Álmos 18:13-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2015. március 19.

Vámi Tamás Álmos
Elnök

Németh Viktória
Titkár

6

