
 
 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 

Alapítva 1988-ban, közhasznú szervezet, 

az International Association of Physics Students magyarországi tagja. 

 

 

Jegyzőkönyv 

Mafihe Nemzeti Bizottsági Ülésről 
 
Ideje: 2014. március 29. 

Helyszín: Szeged, Londoni körút 13. 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

 

Jelen van: 8 fő, Jófejű Anikó kimentését kérte. 

 

Napirendi pontok: 

1. Helyi Bizottságok beszámolói, programjai 

2. Országos programok 

3. Pénzügyi helyzet, pályázatok 

4. Digitális tagosodás 

5. Egyebek 
 
Egyhangúan elfogadva. 

 

1. Helyi Bizottságok beszámolói, programjai 

1. SzHB: 

Berta Zsófia és Moczok Márió beszámol: 3 teaházat tervezünk ebben a félévben. Az első lezajlott Dr. 

Kecskeméti Gabriella – Bioszenzorok és alkalmazásaik című előadásával. Jövő csütörtökön a következő 

Dr. Szatmáry Károly – Újdonságok az exobolygók világában címmel. A harmadik pedig terv szerint április 

végén lesz Ayadi Viktor – Elméleti fizikás címmel. Ebben az évben ezt a Szegedi Nagyhétvégét szerveztük 

főleg, ezenkívül volt egy szakestünk és egy félévnyitó fizikus sörözésünk az SZHB szervezésében. FiVe-t 

újra szeretnénk megszervezni, előreláthatólag idén szeptemberben. Ennek kapcsán már 3 oktatóval 

felvettük a kapcsolatot. 
 

2. DHB:  

Piros Eszter beszámol. Megszervezésre került félév elején a Science Pub – tudományos bemutató kötetlen 

körülmények között. A Szakkör beindult, szakestet is tartottunk és két hete sörözést is szerveztünk. 

Debreceni Egyetem által szervezett roadshow-ban továbbra is sikeresen részt veszünk. Jövőben: május 17-

én vizespalack rakétaverseny. Jó lenne-e ez az időpont Debreceni hétvégének. Javaslat: május 17-18?  

 

Szegeden 17-e szakdolgozat leadási határidő, és 19-e a vizsgaidőszak kezdete. Ennek ellenére, ez az időpont 

bizonyult a legjobbnak, tehát ez került megszavazásra. 

 

Vámi Tamás Álmos: Az MFHB delegáltja nincs jelen, kimentését kérte, ennek fényében felkérem Enyingi Vera Atalát, 

hogy számoljon be az EHB-ról.  

 

3. EHB:  

Enyingi Vera Atala beszámol: Ebben a félévben volt egy fizikus bulink, ami nem sikerült túl jól, kevés 

ember jött el. Egy Előadói Kör érdeklődés hiányában elmaradt. TDK hétvége lesz, az időpontja változott, 

a véglegesről még nem tudok beszámolni. Jelenlegi tervezett időpont április 25-26. Tervezünk fizikus 

focit, annyi változással, hogy most tanáraink is meg lesznek hívva. Egy második próbálkozás lesz Előadói 

Körre a közeljövőben. Matekosokkal közösen MatFiz Bográcsozás félév végén kerül majd megrendezésre. 

Mafihés flaska nemsokára lesz, eddig 33-an kértek. 
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2. Országos programok 

 

1. CERN Kirándulás: 

Pintér Ádám Balázs beszámol: CERN kirándulás probléma nélkül lezajlott. Legnagyobb fennakadás az volt, 

hogy az előadóknak és guide-oknak az ajándékba szánt borok a buszban maradtak, és emiatt a busz után 

kellett sietnünk, hogy azokat elhozzuk. Németh Viktória és én készítünk egy teljesen új „Hogyan 

szervezzünk CERN kirándulást” dokumentum, mivel az előző jó pár éve készült el, ezzel aktualizáljuk a 

teendőket. Készítettünk egy online form-ot amin névtelenül kapunk visszajelzéseket a kirándulásról, az itt 

leírtakkal a következő kiránduláson foglalkozni kell majd. A következő országos programunk a NYIFFF 

és a Tavaszi Iskola. A NYIFFF időpontja: április 30 - május 04. 

 

2. Tavaszi Iskola: 

Berki Péter beszámol: Lejjebb ment a részvételi díj, 16 fő busszal, maradék vonattal Mafihe támogatással jut 

ki a programra. Eddig 10 ember van, kéne több. Plakát lassan elkészül, a levelező listákra hétfőn kimegy 

promóciós anyag. Buszhoz foglalás április 20-ig lemondható, de előleget kell fizetni. 

 

3. Kolozsvári Kirándulás: 

Pintér Ádám Balázs beszámol: CERN kiránduláson felvettük a kapcsolatot a KFK-nak egy alelnökével, akivel 

sok év után közösen ismét megszervezésre kerül egy erdélyi csereprogram. Idén kis létszámmal Mafihe 

közeli embereknek kell menni kapcsolat építés céljával. Időpontja május 9-11. Kísérleteket kell vinnünk, 

összesen 10 főt tudnak fogadni első alkalommal. 

 

4. Paksi Kirándulás: 

Pintér Ádám Balázs beszámol: Paks kirándulás kapcsán felvettem az illetékessel a kapcsolatot. Kirándulás 

előtt kb. 2-3 héttel kell jelentkeznünk névsorral. Tervezett időpontja: 2014. szeptember. 

  

3. Pénzügyek, pályázatok: 

Vámi Tamás Álmos beszámolt az egyesület pályázati lehetőségeiről: - a korábban CERN kirándulásra 

beadott JNEA (Jövőnk Nukleáris Energetikusáért Alapítvány) pályázatnál hiánypótlásra szólítottak fel 

minket, ennek határideje április közepe. Pályázatot adtunk be a Pázmány-Eötvös Alapítványhoz, a 

NYIFFF verseny támogatására. NCA-s pályázatot nyújtottunk be infrastrukturális támogatására.  

 

Elkészült a Mafihe-t bemutató írásos anyag, továbbá vannak tervek, hogy melyik cégeket keressük meg. A 

feladatra Garaguly Gergő, gazdasági felelős vállalkozott. Tervben van többek között a MOL, az MVM, és 

az ELI-APS megkeresése is. A BME TTK-val a napokban Vámi Tamás Álmos ismét felvette a 

kapcsolatot, sajnos még mindig nem kaptunk pozitív választ.  

 

A Magyar Szinkrotron Bizottság sajnos elutasította a megkeresésünket a CERN kirándulással 

kapcsolatban, de vázolt egy új szponzorálási lehetőséget, mi szerint a CERN kirándulás előtt tartani kéne 

egy ismeretterjesztő pár napos iskolát, ahova meghívhatnánk az egyes anyagfizikával foglalkozó cégek 

képviselőit. A felvetésre vegyes reakciók voltak, a megbeszéltek alapján a későbbiekben visszatérünk a 

problémára. A NIH (Nemzeti Innovációs Hivatal) és a Wigner FK támogatta a CERN kirándulást, továbbá 

Veres Gábor felajánlásával a Wigner FK Plazmafizikai osztálya is hozzájárult a kirándulás sikeréhez 

(Vámi Tamás Álmos ezúton is megköszönte a támogatásukat), ezen támogatások konkrétan a CERN 

kirándulásra irányulnak, másra nem használhatóak fel. 

  

4. Digitális tagosodás 

A pár hónapja bevezetett online tagosodás országosan is működik. Berta Zsófia mondta, hogy az 

elnökségben egy ember gyűjti és rendszerezi a tagsági nyilatkozatokat, majd a tagság véglegesítése is 

megtörténik. Debrecenben a DöFi miatt nem működik, de továbbra is juttatnak fel taglistát. Az új email 

címekkel kapcsolatban eddig voltak félreértések, de mostantól mindenki meg fogja tanulni a használatát, 

és ugyanúgy Szeged és Debrecen is ezeket fogja ezentúl használni. 

 

5. Egyebek: 

1. Enyingi Vera Atala: Mafihe flaska mellett bögre, vagy termosz készíttetése jó ötlet lenne-e? 

Arra jutottunk, hogy jobb ötlet lenne, mint a flaska. Szeged szerint egy fizikus teadélutánra sem lenne rossz 

hasonló alkalmatosság, ezenkívül a bögre hétköznapibb eszköz, mint a flaska.  

 

 

2. A helyi bizottságok névsora és telefonszáma online dokumentumban lesz vezetve, amiről Jófejű Anikó az 

Egyesület titkára gondoskodik. 



 

3. Vámi Tamás Álmos: A következő NB időpontja május 17 vagy 18.  

 

4. Szavazás a nem szegedi leutazók útiköltségének visszatérítéséről. 

Egyhangú igen mellett támogatjuk. 
 
 

 

 Vámi Tamás Álmos 18:38 lezárta az Nemzeti Bizottsági Ülést. 

 

 

Budapest, 2014. április 20. 

 

 

 ____________________ ____________________ 

 

 Vámi Tamás Álmos Jófejű Anikó 

 elnök titkár 
 


