Tavaszi Közgyűlés
Budapest, 2015

Időpont: 2015. május 16. 14:00
Helyszín: Budapest
Mellékletek:
• Jelenléti ív
• SzHB NB delegált beszámolója
• EHB NB delegált beszámolója
• Közhasznúsági beszámoló
• Programfelelős féléves beszámolója
Határozatképesség
Vámi Tamás Álmos megnyitotta a tavaszi Közgyűlést, majd megállapította, hogy a tagok száma a Közgyűlés időpontjáig 141 fő. A határozatképességhez 71 fő szükséges, ebből 14 fő volt
jelen, így a Közgyűlést lezárta. A Rendkívüli Közgyűlés időpontja 2015. május 16. 14:15
és helyszíne változatlan. Vámi Tamás Álmos 14:16-kor a Rendkívüli Közgyűlést megnyitotta,
mely létszámtól függetlenül határozatképes.
Szavazatszámláló Bizottság
Szavazatszámláló Bizottságba Vámi Tamás Álmos jelölte Sárádi Andrást (elfogadta a jelölést),
Tóth Ágnest (elfogadta a jelölést) és Galgóczi Gábor (elfogadta a jelölést). A Közgyűlés 14
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a Szavazatszámláló Bizottság összetételét.
Napirendi pontok

1. Helyi Bizottságok beszámolója, programjai
2. Országos programok
3. Köszhasznúsági beszámoló
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1 HELYI BIZOTTSÁGOK BESZÁMOLÓJA, PROGRAMJAI

4. Személyi kérdések
5. Egyebek
A Közgyűlés a napirendi pontokat nyílt szavazás során egyhangúlag elfogadta.

1. Helyi Bizottságok beszámolója, programjai
• Szegedi Helyi Bizottság (SzHB)
Az SzHB NB delegáltja, Moczok Márió nem volt jelen, írásos beszámolóját e-mailben elküldte, melyet Németh Viktória a közgyűlésen felolvasott. A beszámoló mellékelve.
Kérdések, hozzászólások
Vámi Tamás Álmos: A SpinOFF mennyire látogatott?
Berta Zsófia: Nagyon jól sikerült, sokan voltak, ezután is megtartjuk ezt a programot.
• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)
A beszámolót Zsuga Lilla Veronika, az MFHB elnöke tartotta. Legutóbbi Nemzeti Bizottsági ülés után újragondolták a személyi elosztásokat, személyi változás történt, Zsuga Lilla
Veronika az elnök, Székely Ákos a titkár, Balogh Ferenc a programfelelős, ezen felül van két
általános elnökségi tagjuk. Új lendületet vettek, megalapozták az ötleteiket. Volt planetárium
látogatásuk, ahol felmérték, hogy mennyi érdeklődő van. Az érdeklődőknek csillagász klubot
indítanak, aminek a vezetője a csillagászszövettség tagja lesz, így értesülni fognak a csillagász
eseményekről. Volt társasjáték estjük, ami nagyon jól sikerült. El akarnak indítani LAN klubot,
szeretnének bajnokságot, tárgyalnak a számítástechnikai osztállyal, hogy hogyan kaphatnának
hálózatot. Van egy gólya hallgató, akinek segítségével lehet színház látogatást is szervezni.
A Közgyűlésre érkezett Karácsonyi József Sándor 14:26-kor. A szavazati joggal jelenlevők
száma 15 fő.
Zsuga Lilla Veronika folytatja a beszámolót. Laborlátogatást is szerveznek, június 4-én.
Péntek Csillával tárgyalnak, hogy legyen a Wigner Fizikai Kutatóközpontba látogatás, ami
szeptemberben fog megvalósulni, mert most már kezdődik a vizsgaidőszak, nem fognak eljönni
az emberek. Van a karnak egy újságja, a Pikk Ász, akinek a főszerkesztőjével találkozik Zsuga
Lilla Veronika, meg szeretné beszélni vele, hogy segítenek egymásnak. Interjú lesz Lillával
szeptemberben, minden számban lesz MFHB rovat, milyen programok lesznek, és mik voltak.
Összességében leginkább minden elkezdődött, már honlapjuk is van.
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Kérdések, hozzászólások
Vámi Tamás Álmos: Melyik eseményen voltak ott a legtöbben?
Zsuga Lilla Veronika: A planetárium látogatás, 18-an voltak plusz a szervezők.
Sárádi András: A Pikk Ászos ügyről hol lehet olvasni?
Zsuga Lilla Veronika: A főszerkesztő a facebook oldalon írta ki.
Karácsonyi József Sándor: A többi karnak is van ilyen problémája?
Zsuga Lilla Veronika: Rájuk írtam, azért tudtam erről a problémáról, a többiekről
nem tudok.
Székely Ákos: Előbb érdemes lenne utána olvasni, hogy miért is történt ez az egész,
mielőtt az MFHB támogatja a lapot.

A Közgyűlésről távozott Berta Zsófia 14:34-kor. A szavazati joggal jelenlévők száma 14 fő.
Sárádi András elhagyta a termet 14:34-kor.
• ELTE Helyi Bizottság (EHB)
Az EHB NB delegáltja, Rozgonyi Kristóf nem volt jelen, írásos beszámolóját e-mailben elküldte,
melyet Németh Viktória a közgyűlésen felolvasott. A beszámoló mellékelve.
Kérdések, hozzászólások
Nem voltak.
Sárádi András visszajött a terembe 14:39-kor.
• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)
A beszámolót Szám Anita, a PHB NB delegáltja tartotta. Szerveztek OTDK előadást, ahol
ugyanazok az előadások hangzottak el, mint az eredetin, de amíg a hivatalos OTDK előadásokon csak azok voltak, akik érintettek voltak, addig szerették volna, ha most olyanok jöttek
volna, akik nem tudják, hogy mi ez és esetleg érdeklődnek, jövőben előadók lennének. Gólyákat és másodéveseket hívtak el, el is jöttek, voltak tanárok is, jó kis viták alakultak ki, sokáig
maradtak az emberek. Szerveztek kirándulást, ami nem volt annyira népszerű, de szeretnék
megismételni a vizsgaidőszak után. Van még egy program is akkora, vagy LAN party, vagy
pingpong bajnokság. Elég kis szak a fizika, nincs fizikás HÖK képviselő sem, de erről már
folynak a tárgyalások. Jelenleg egy kémiás lány a HÖK képviselőnk, akit még soha nem láttak.
A tanárok számítanak a Mafihére, a szeptemberi beiskolázásban is segíteni fognak. Szám Anita
szeretné, ha teljesen átvehetné a Mafihe a gólyafogadó előadásokat, mert amik most vannak az
előadásokban, azok már nem aktuálisak. Ezen dolgoztak a félévben. Ezen felül próbálják elintézni, hogy a különböző szakirányok láthassák egymás óráit, remélhetőleg a következő félévben
már ez is lehetséges lesz.
Horváth L. Bence és Szánthó Lénárd Lajos elhagyta a termet 14:43-kor.
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Kérdések, hozzászólások
Zsuga Lilla Veronika: A hamis információkat a nyíltnapokon mondják, vagy valami
régi plakáton szerepel?
Szám Anita: Van egy tanár, aki a megyében jár és népszerűsíti az egyetemet, ő
mond olyat, ami nem igaz.
Vámi Tamás Álmos: Pénzügyekkel hogyan álltok?
Szám Anita: A szakkollégium szinte mindenben támogat minket.

Szánthó Lénárd Lajos és Horváth L. Bence visszatértek a terembe, és a Közgyűléshez csatlakozott Piros Eszter 14:45-kor. A szavazati joggal jelenlevők száma 15 fő.
• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)
A beszámolót Piros Eszter, a DHB NB delegáltja tartotta. A legutóbbi Nemzeti Bizottsági
ülés óta volt egy CERN kiránduláshoz kapcsolódó CERN előadás, valamint április 17-én A
fizika mindenkié programosorozat keretén belül náluk is voltak előadások és kísérleti bemutatók. Április 23-án volt a Lányok Napja rendezvény. Ez nem volt sikeres. Az IK szervezte
a gimnazista lányoknak, hogy bevonják a fiatal hallgatókat az informatika világába, de rossz
volt a szervezés, felváltva kommunikáltak Herendi Borbálával és vele, nem volt megbeszélve,
hogy hogyan lesznek átkísérve a diákokat az IK-ról hozzájuk, úgyhogy tulajdonképpen alig volt
náluk hallgató.
Kérdések, hozzászólások
Nem voltak.

2. Országos programok
• NYIFFF
Pintér Ádám Balázs beszámolt. Valamilyen szinten a beszámolóban is benne van, de
szóban annyit hozzátett, hogy a zsűri is későn kezdte a szervezést, a verseny előtt 10 nappal
mentek ki a regisztrációs e-mailek. Sokat levelezett Dávid Gyulával és arra jutottak,
hogy el kéne napolni, mert jelentkezők se nagyon voltak. Ennek ellenére megnyitották a
jelentkezést, aminek a határideje a kiküldést követő 3 nappal le is járt. Végül sikerült még
5 nappal eltolni a határidőt, de így is csak 2 csapat jelentkezett. Ezért elhalasztották a
NYIFFF-et szeptember 2. vagy 3. hétvégéjére. Pontos napokat a zsűri még nem mondott,
mert akkor nincs szünet, így valószínűleg 3 napos lesz.
Zsuga Lilla Veronika: Csak e-mailben és facebookon lesz hirdetve?
Pintér Ádám Balázs: Igen.
Zsuga Lilla Veronika: Majd szólok a programfelelősünknek, hogy hirdesse.
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• Kolozsvári Csereprogram
Zsuga Lilla Veronika beszámolt. Vonattal mentünk, fárasztó de nagyon jó élmény volt.
Négy BME-s, egy ELTE-s és egy szegedi hallgató volt. Csapatépítésnek is jó volt, főleg
az MFHB-nak. Első este laza erdélyi ismerkedős este volt, majd másnap 10-től kezdődött
a Kísérlet Szombat. Sokan voltak, gyerekek is, felnőttek is, nagyon jó volt, hogy látták,
hogy mennyi embert érdekel a fizika. Nagyon jó volt a szervezés, segítőkészek és rendesek
voltak. A Mafihés résztvevők kaptak oklevelet, és hivatalosan megköszönték nekik, hogy
ott voltak segíteni. Zsuga Lilla Veronika megkérdezte a résztvevőket, hogy hogy érezték
magukat, mindenkinek tetszett, szinte mindenki szeretne jövőre is részt venni. Ez a
program egy nagyon jó ötletnek tűnik, lehet az MFHB is szeretne csinálni a BME-n ilyet.
Karácsonyi József Sándor: Fotók elérhetőek valahol?
Pintér Ádám Balázs: Van videó a hivatalos facebok oldalon.
• Balaton Summer School
Galgóczi Gábor beszámolt. A szervezés jól áll, pénzügyileg megvannak a támogatók, a
részvételi díj 25 000 Ft lesz. A program megtalálható a honlapon, 4 féle témakörben
lesznek előadások, asztrofizika, kvantumoptika, lézer optika és spektroszkópia. Eddig
összesen a tervezett 80 fő helyett 32 fő jelentkezett, ebből kevés a magyar. Arra kér
mindenkit, hogy ahogy lehet hirdessük.
Zsuga Lilla Veronika: Tehát ki lenne tolva a regisztráció a kevés jelentkező miatt?
Galgóczi Gábor: Igen, május 31. lesz a határidő.
Vámi Tamás Álmos: Kik lesznek segítők?
Galgóczi Gábor: Igen, ezt én is akartam kérdezni. Aki teljes időben ott van, annak nyilván olcsóbb a részvétel.
Piros Eszter: Nálunk van 3 elsős lány, aki érdeklődik ilyen témakörben. Esetleg szeretnénk neptun üzenetet is írni. Program nélkül nem nagyon fognak jelentkezni a hallgatók,
jó lenne, ha mihamarabb felkerülne a végleges. Nálatok mennyire lelkesek a hallgatók?
Mert lesz nyáron DOFFI, és a gazdaságisunkkal beszéltem, és ott az van, hogy kötelezővé
tették, fizetik nekik és még most sem akarnak menni. Úgy látom nagy a passzivitás.
Vámi Tamás Álmos: Igen, idén mindenhol nagy a passzivitás.
Zsuga Lilla Veronia: Nálunk van pár lelkes gólya.
Szám Anita: Mi 4-en vagyunk, akik szeretnének menni segíteni.
Zsuga Lilla Veronika: Mit jelent a segítő?
Galgóczi Gábor: El kell menni az állomásra az előadókért, kikísérni a résztvevőket a
Balaton partra és ilyenek. Nyilván lesznek előre nem látható feladatok is, de ha sokan
vagyunk, akkor napi 1-2 óra munkánál nem lehet többről szó. Ezen kívül lesz egy kirándulós nap is, aminek a megszervezése nagyon nehéz lesz, ha van aki lelkesen és aktívan
részt tudna venni benne, az nagyon nagy segítség lenne.
Piros Eszter: Arról tudnál infót küldeni írásos formában, hogy a segítőknek milyen lesz
a beosztásuk?
Galgóczi Gábor: Természetesen.
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3. Közhasznúsági beszámoló
Vámi Tamás Álmos megkérte a Helyi Bizottságok gazdasági felelőseit, illetve elnökeit, hogy a
kiadás számlákat a következő évben időben küldjék el az országos gazdasági felelősnek.
| Vámi Tamás Álmos ismertette a már előre kiküldött közhasznúsági beszámolót. A közhasznúság feltételei rendben vannak. A beszámolóról a Közgyűlés kézfeltartással szavazott és azt14
igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta. A közhasznúsági beszámoló mellékelve.

4. Személyi kérdések
• Horváth L. Bence benyújtotta lemondási szándékát, ezt szóban indokolta. Elmondta,
hogy 4 évet volt a Mafihe köreiben, EHB általános elnökségi tag volt, majd EHB elnök,
végül a Mafihe rendszergazdája, ami adóssága még van a Mafihe felé (a géppark frissítése) azt természetesen mindenképpen meg fogja csinálni, de az egészet már nem szeretné
folytatni. Utódjaként Szánthó Lénárd Lajost jelöli a posztra. Lénárd elfogadta a jelölést.
Más jelölés nem érkezett. Lénárd röviden ismertette, hogy miért alkalmas a posztra. 2
éve használja a linuxot, 5 éve a webprogramozásban is jelen van. Az alapjai szerinte
megvannak hozzá és a lelksedése is nagy.
Karácsonyi József Sándor: Pár szót az informatikai életeden kívül is mondjál magadról!
Szánthó Lénárd Lajos: Másodéves BSc-s vagyok, biofizika szakirányon, informatikát tanultam általános iskolában.
Zsuga Lilla Veronika: EHB-s posztod is marad?
Szánthó Lénárd Lajos: Rajta vagyok, hogy keressek utódot, de ha nem jön össze az se
baj, mert olyan szintre fejlesztettem a honlapot, hogy csak fél órás munka, programozói
tudás sem kell hozzá.
Ezután Lénárd elhagyta a termet. A Közgyűlés megvitatta Lénárd alkalmasságát, majd
Lénárd visszatért a terembe. A Közgyűlés titkos szavazás során 14 igen, 0 nem és 1
tartózkodás mellett Szánthó Lénárd Lajost az Egyesület rendszergazdájának választotta.
A leköszönő tisztségviselő átadta a kulcsot és a kártyát a megválasztott Szánthó Lénárd
Lajos rendszergazdának.
• Pintér Ádám Balázs szintén benyújtotta lemondási szándékát. Beszámolóját írásban elküldte (írásbeli beszámoló mellékelve), majd ezt szóban kiegészítette. 3 éven át volt aktív
a Mafihében, először az EHB általános elnökségi tagjaként, majd a Mafihe programfelelőseként. Szeretné megköszönni mindenkinek a segítséget, és a munkát az elnökségben,
nagyon jó csapat jött össze az elmúlt évben. Elmondta, hogy az elmúlt fél év során Maróti
János Endrét utódképzésben részesítette, ezért Őt jelöli a posztra. Maróti János Endre
elfogadta a jelölést. Más jelölés nem érkezett. János röviden ismertette, hogy miért alkalmas a posztra. Szeptemberben kezdte a Mafihézést, azóta a kolozsvári csereprogramot
kivéve minden programon részt vett, illetve a CERN kiránduláson ő volt a főszervező.
Eljárt az elnökségikre is.
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Ezután Maróti János Endre elhagyta a termet. A Közgyűlés megvitatta János alkalmasságát, majd János visszatért a terembe. A Közgyűlés titkos szavazás során 14 igen,
0 nem és 1 tartózkodás mellett Maróti János Endrét az Egyesület programfelelősének
választotta.

5. Egyebek
Nyári Iskolára jelentkezne Handbauer Máté és Mák József a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
bioinformatika MSc hallgatói, akik felvételüket kérik a Mafihébe. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tagosítási kérelmet.
Az elnök 15:52-kor lezárta a Közgyűlést.

Budapest, 2015. május 16.

Vámi Tamás Álmos
Levezető elnök

Németh Viktória
Jegyzőkönyvvezető

résztvevő

résztvevő
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