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Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Alapítva 1988-ban, közhasznú szervezet,
az International Association for Physics Students magyarországi tagja.

Jegyzőkönyv
Mafihe Nemzeti Bizottsági Ülésről
Ideje: 2014. április 17.
Helyszín: Debrecen, Bem tér 18/A
Melléklet: Jelenléti ív
Napirendi pontok:
1. HB beszámolók, programok
2. Országos programok
3. Pénzügyi helyzet, pályázatok
4. Egyebek
Jelen van: 8 fő, egyhangúan elfogadva: Puskás Árpád online csatlakozik.
1.

Helyi bizottságok beszámolói:
1.

SzHB:
SzHB továbbra is sikeres. Tervezett programjaikat megtartották: Fizikus Csocsó, Szegedi
Nagyhétvége, teaházak. A szakest sikeres volt, idén új szakosodási tájékoztatót is tartottak.
Következő félévre FiVe-t szervezik, feladatok már készülnek.
Kérdések:
Vámi Tamás Álmos: Mikor lesz a FiVe?
Puskás Árpád: Novemberre szeretnék, de ez a későbbiekben változhat. Nem szeretnénk, hogy
az Ortvay-versennyel ütközzön.

2.

MFHB:
Kevés programuk van: Wigner Szakkollégiumnak segítettek a szakhéten, TDK Hétvégen a büfét
csinálták az EHB-val, és előadókat szereztek az egyetemről. Pólórendelés végső fázisban van,
gólyatábor idejére szervezik.
Szakirányválasztóknak laborlátogatást szerveztek, de ez sajnos érdeklődés hiányában elmaradt.
Most a vizsgaidőszakra nem szerveznek semmit.
Kérdések:
Vámi Tamás Álmos: BME reaktort meg lehet tekinteni? Ha lenne rá igény, akkor meg
lehetne szerevezni egy ilyen látogatást?
Székely Ákos: Igen, és a Wigner FK-ba is lehetne látogatást szervezni. Egy egész napos
programot is lehetne tartani.
Vámi Tamás Álmos: Lehetne közös pólórendelést tartani az ELTE Helyi Bizottsággal.
További kérdés nincs.

3.

EHB:
Előző Nemzeti Bizottsági Ülés óta volt az ELTEFeszt. Előadói Köröket, kocsmázós FizIQs Bulit
tartottak. Az MFHB-val közösen megtartották a TDK Hétvégét, és idén először tanár-diák focit is
tartottak.
TDK Hétvégén nem voltak túl sokan, de nem volt sokkal kevesebb, mint előző éveken. LEN-en
is lent voltak, lett videó is. FÓKA megy, sok-sok korrepetálást tartanak. Egy multinacionális cég
családi napjára is meghívták őket kísérletbemutatót tartani.
Kérdések:
Piros Eszter:
Döfi is szívesen jönne, ha szükséges.
Több kérdés nincs.

4. DHB
Egy hónapon belül három rendezvényen voltak: International Event, Műszaki Kar sátra,
törökszentmiklósi általános iskola. A Vizespalack Rakéta Versenyt majdnem elmosta az eső,
emiatt lemondták, a következő ülésükön megbeszélik mikor lesz az új időpont. Tizenhat fő
jelentkezett, most nem csak fizikushallgatók, hanem máshonnan is. Szeretnének saját faliújságot,
mert az intézeti faliújságokon már nem férnek el. A Fizika Szakkört folyamatosan csinálják,
nagyon élvezik ők is és a gyerekek is. Szülők felől pozitív a visszajelzés. A honlap 99%-ban
elérhető. Godó Bencéék voltak a Magyarok a Marson versenyen, nyolcadikak lettek. Jövőben
előadnak a Múzeumok Éjszakáján, a Református Kollégiumban, és besegítenek a TTK nyári
táborában: bemutatót tartanak, gyerekeket terelgetnek. Hétfőn tartanak egy bemutatót 15 perc
erejéig, és szeretnének egy buborékos flashmobot a Főtérre. Csapatépítést tartanak a nyáron,
szervezők megismerkednek, workshopot tartanak. Szeptemberben szeretnének egy intézeti estet,
tájékoztatót, hogy mit csinálnak az intézetben. Tanárok is egyre többször keresik meg a Döfit. Az
egyesületet újra akarják szervezni egy kicsit, de ez még tisztult le.
Kérdések:
Vámi Tamás Álmos: A szakkörön hányan vannak?
Herendi Borbála: Tizenheten, de valaki mindig hiányzik.
Vámi Tamás Álmos: Nyári tábor mikor lesz, és mit csináltok?
Egyetem szervez egy nagy TTK-s nyári tábort, minden nap egy-egy intézet bemutatkozik.
2.

Országos programok:
1. NyiFFF: lezajlott, a zsűri csinálta a helyszíni programokat. 55 versenyző és 11 csapat vett részt
rajta.
Enyingi Vera Atala: kolozsváriak is jöhetnének jövőre,
2.

Müncheni Tavaszi Iskola:
Jól program volt, sikerült a költségeket alacsonyra kihozni. Útiköltséget és a helyi fogyasztást
kellett fizetni. Németek szeretnének folytatást, BSS-ra szeretnének jönni, ezek után évente lesz
csereprogram. Azt a nyári iskolát kvantumoptika témakörben szeretnék.
Tomán János:
EPS Young Mindshoz csatlakoztok-e, tudnák támogatni a nyári iskolát?
Vámi Tamás Álmos: Igen, szeretnénk, továbbá a BME-ELTE szervezhetne egy közös budapesti
napot.

3.

Kolozsvár:
A látogatás jól sikerült. Tíz résztvevő helyett kilenc ember jött az útra. Egy résztvevőt sikerült
szervezni Szegedről, aki végül utolsó nap lemondta, de Ádám megmentette a helyzetet. A
program nagyon jó volt, pörgős programot állítottak össze. Terv szerint szeptember végén
látogatnak vissza. Paksi látogatást vagy BME reaktorlátogatást szervezünk, részt vennének a
Kutatók Éjszakáján, mivel a Kísérletszombat nagyon sikeres volt. A szállás az Eötvös
Collegiumban lehetne.

4.

ICPS:
Vámi Tamás Álmos a 2016-os ICPS-t Budapestre szeretné.
Az NB szkeptikusan áll hozzá, mert nagyon sok munkával jár.
2011-es szervezőket megkeresi tanácsért, hogy hogyan lenne érdemes szervezni.
Megbeszéljük az ötletet.
A NB bizottsági Ülés támogatta az ötletet.

3.

Pénzügyi helyzet, pályázatok:
NyiFFF számlákkal még hátralék van, de ki lehet hozni jóra is. Kolozsvár az egy fő visszalépése miatt
veszteséges volt, de anyagilag jól állunk. A Young Minds együttműködés hasznos is hasznos lenne.

4.

Egyebek:
1.

Hasznos lenne a szponzorkereséshez mafihés poszter, brosúra, tájékoztató anyag.
Listát állítunk össze a megkeresendő cégekről. Lehetne egy Mafihét ismertető hetet, iskolát
tartani.

2.

Közgyűlést Budapestre szervezzük az Eötvös Collegiumba.

Vámi Tamás Álmos 18:52-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2014. június 10.
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