Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Megismételt Közgyűlés
Budapest, 2016

Időpont: 2016. május 21. 14:15
Helyszín: Budapest
Mellékletek:
• Jelenléti ív
Az elnök a határozatképesség vizsgálata során a megismételt Közgyűlésre tekintettel,
a megjelentek számától függetlenül megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Határozat 2016/15.
A Közgyűlés 10 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett döntött a
levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról az alábbiak szerint:
Levezető elnök neve: Hegedüs Dávid
Jegyzőkönyvvezető neve: Németh Viktória
Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Bódai Viktória, Rácz Gergely
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Napirendi pontok tárgyalása:
Napirendi pontok:
1. Helyi Bizottságok beszámolója, programjai
2. Országos programok
3. Közhasznúsági beszámoló
4. Személyi kérdések
5. SZMSZ
6. Egyebek
A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták.

1. Helyi Bizottságok beszámolója, programjai
• SzHB
Bors Noémi beszámolt. Volt szakestjük április 21-én, melyen sokan
részt vettek, jól sikerültek a feladatok. Negatívum, hogy kevesen voltak a lányok, illetve más helyet kell majd választaniuk, mert a mostaniból elküldték őket éjfélkor zárásra hivatkozva. Április 25-én volt
egy Teaház, Mágneses monopólus címmel tartott előadást Palla László, ezen is sok volt a résztvevők száma. Volt egy robotics challenge
nevű rendezvény, ahol szegedi hallgatók is indultak. Az egyik építő
csapat beszélt május 5-én egy Teaház keretén belül a versenyről és a
robotról. Lesz augusztus 22-27. között egy úgynevezett 0. szemeszter,
ahol a leendő fizikás hallgatóknak tartanak alapozó, ismeretterjesztő
előadásokat, hogy felkészülten kezdjék az egyetemet. Idén Szegeden
kerül megrendezésre a fizikus vándorgyűlés, ahova várnak az SzHB-tól
segítőket.
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Hegedüs Dávid: Vándorgyűlésen mit csináltok?
Bors Noémi: Még sose voltam ilyenen, de azt mondták, hogy csak
apró dolgokban kéne segíteni, projektor kezelés és hasonlók.
Karácsonyi József Sándor: Ez nem olyan, mint az fizikatanári Ankét
csak kibővítve a fizikusoknak?
Hegedüs Dávid: Ez a fizikusoknak van.
Vámi Tamás Álmos: Nem specifikus a témája, és magyarországi fizikusoknak van.
Bors Noémi: Nálunk az egyetem szervezi, ezért kérik a mi segítségünket is.
• PHB
Németh Viktória felolvasta Nagy-Csiha Zsuzsanna beszámolóját. A
Pécsi Hétvége óta nem sok programjuk volt, csak egy Jegestea Raffai
Péterrel május 3-án. Körülbelül 65 ember volt jelen, amit egészen
jónak tartanak. Gravitációs hullámok témakörben folyt az előadás.
A Day of Photonics kapcsán egyelőre csak felvetette a többieknek a
lehetőséget, és azt mondták, hogy jó ötlet. Lát rá lehetőséget, hogy
csinálunk egy egy napos programot, 3-4 előadásból álló előadássorozatot, erre gondolt egyelőre. Az őszi Zselici Csillagparkos látokatást
október 2-ra tervezték.
A Közgyűlésre érkezett Vanó Lilla 14:21-kor. Szavazati joggal jelenlevők száma 12 fő.
• EHB
Vanó Lilla beszámolt. Egyetemi napokon részt vettek a civil faluban, ahol kísérleteket mutattak be. Megrendezésre került idén is a
fiziqs foci, amin sok csapat indult. A versenyt a tanárok csapata nyerte. A matekosokkal közösen szerveztek egy bográcsos délutánt, ahol
társasoztak, este pedig szórakozóhelyre mentek. Ezen felül volt egy
biofizikás ismerkedős est is. Két alkalommal is szerveztek közös színházlátogatást.
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• DHB
Nem képviseltette magát.
• MFHB
Az MFHB delegáltja nem jelent meg, de jelen volt egy MFHB tag,
Vámi Tamás Álmos őt kérte meg, hogy meséljen arról, hogy mi történik az MFHB-nál.
Karácsonyi József Sándor: Eredetileg úgy volt, hogy a szakhéten jobban közre fog működni az MFHB a szakos klubbal, de nem tartottak
igényt az MFHB-ra, így ez nem sikerült. Olyan szinten van megmozdulás, hogy tervek vannak, és legalább elkezdtek egymással az emberek
beszélgetni, a cselekvés az szeptemberre fog maradni. Ötlet szintjén
felmerült egy pólórendelés, de nem jutottak el a megvalósításig.
Hegedüs Dávid: Egyáltalán nem reagálnak az elnökség e-mailjeire.
Nem voltak jelen olyan ülésen, ahol más HB is jelen lett volna.
Karácsonyi József Sándor: Fogok írni Németh Péternek, meg nyilván
Dávid akkor írj te is, hátha lesz változás, ha nem is ebben a tanévben,
de remélhetőleg jövőre.

2. Országos programok
Hegedüs Dávid beszámolt. Mivel Maróti János Endre nincs itt, ezért Ő
mondja el mi történt az őszi közgyűlés óta. Az EHB-MFHB közösen megszervezte a MOEV-t, ami elmúlt évekhez képest sikeresebb volt, 8 előadó
indult a versenyen. Star Wars fizikája címmel nyert Szabó Róbert 2. éves
hallgató. Január végén volt a TISK, átlagos részvételi számmal, körülbelül
40-50 fővel. A februári CERN Kirándulás is jó volt, sok jelentkezővel. BSSt csak jövőre szervez a Mafihe pénzügyi és időbeli megfontolások alapján,
ennek az előkészületeit nyáron el is kell kezdeni.
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Galgóczi Gábor: Nincs más választásunk.
Hegedüs Dávid: A támogatók keresését mindenképpen.
Hegedüs Dávid: Amiről e-mailben a HB-kal beszéltem, a Day of Photonics, ez lesz október 21-én, amin a korábbi években nemzetközi szinten nagy
volt az érdeklődés, de Magyarországon nem. Megkerestek minket, hogy mi
idén akarunk-e csinálni valamit, ezért írtam a lézerekkel foglalkozóknak,
hátha szeretnének nemzetközi előadássorozatban résztvenni. Ezenfelül lesz
a NYIFFF ősszel. Dávid Gyulát nem kellett győzködni, megkérdezett régi
NYIFFF-es csapatokat, és ők is azt javasolták, hogy legyen ősszel.
Vanó Lilla: Német csereprogramra mikortól lehet jelentkezni?
Hegedüs Dávid: Elméletileg szervezik. Semmi információt nem küldtek
azóta, hogy írták, hogy lesz és az IAPS-nél pályáznak pénzt rá. Gábor
kéne velük beszélni, megtudni némi információt.

3. Közhasznúsági beszámoló
Hegedüs Dávid ismertette a Közhasznúsági beszámolót. Ezt követően a
Közgyűlés szavazott:
Határozat 2016/16.
A Közgyűlés 11 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Közhasznúsági beszámolót.
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4. Személyi kérdések
Hegedüs Dávid elmondta, hogy ezt a napirendi pontot a DHB kérésére
írta ki, mivel vezetőségi delegáltat akartak váltani, de nincsenek itt, így ez
okafogyottá vált.

5. SZMSZ
Hegedüs Dávid elmondta, hogy nagyon jól állunk a szabályzattal, egyedül
a pénzügyi szabályzattal akadtunk el. Ezért ennek neki kell még ülnünk,
ami valószínűleg nyáron fog megtörténni. A Helyi Bizottságról szóló rész
nagyjából kész van, ott körülbelül a régi maradt meg.

6. Egyebek
• Biricz András Mátyás elmondta, hogy meg kell beszélni, hogy a Vezetőségi ülésekre az utazások visszatérítése hogyan működjön.
Hegedüs Dávid: Eddig úgy volt, hogy a vonatjegy alapján lehetett
visszaadni pénzt.
Németh Viktória: Mert volt kötve önkéntességi szerződés. Ezt idén
is mindenkivel kötni kell, és akkor mehetnek a vonatjegyek úgy, mint
eddig.
• Rácz Gergely elmondta, hogy az ELTE-s gólyatáborban van lehetőség a Mafihét képviselni egy előadás keretében, és érdeklődik, hogy a
Mafihének van-e erre igénye. Hegedüs Dávid úgy gondolja, hogy ha
már van rá lehetőség, akkor jó lenne, ha az ELTE-s elsőéves hallgatók
találkoznának a Mafihével.
• Tóth Petra Szandra elmondta, hogy a Mafigyelő gólyaszámával kapcsolatban kiküldött 2 hete egy e-mailt, amit a rendszer valamiért nem
küldött el, így most mondja, hogy a lapzárta július vége, így legkésőbb
egy héttel előtte szeretné kérni mindenkitől a cikkeket.
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Hegedüs Dávid: Mit tervezel az újságba?
Tóth Petra Szandra: A helyi Bizottságokról egy beszámoló, illetve cikkek az országos programokról, és ha végre összejönnek a beszámolók
mindenkitől, akitől várom, akkor egy kis tudományos rovat is lenne
benne.
• Vámi Tamás Álmos emlékeztetett mindenkit, hogy készült egy Mafihét
bemutató információs plakát, ami ha már elkészült, akkor ki lehetne
nyomtatni, és vinni mindenhova, ahol a Mafihe megjelenik.
A levezetőelnök 15:12-kor lezárta a Közgyűlést.
Kelt: Budapest, 2016. május 21.
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Hegedüs Dávid
Levezető elnök

Németh Viktória
Jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelelsítő

jegyzőkönyv hitelelsítő

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú:

Tanú:

neve:

neve:

lakóhelye:

lakóhelye:

személyi igazolvány száma:

személyi igazolvány száma:
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