
Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Nemzeti Bizottsági Ülés

Időpont: 2014. október 25. 12:42
Helyszín: Szeged, Londoni körút 13.

Melléklet:

• Jelenléti ív

• MFHB beszámoló

Szavazati joggal jelenlevők száma: 7 fő

Napirendi pontok:

1. Helyi Bizottságok beszámolói, programok

2. Közhasznúság

3. Országos programok

4. Pénzügyi helyzet, pályázatok

5. Egyebek

Szavazás a napirendi pontokról: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az NB egyhangúlag
elfogadta a napirendi pontokat.
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1. Helyi Bizottságok beszámolói, programok
• ELTE Helyi Bizottság (EHB)

Rozgonyi Kristóf, az EHB delegáltja megtartotta a beszámolóját. Még a Közgyűlés előtt
megalakult az új elnökség. Az idei jegyzőkönyvekkel le vannak maradva, de készülnek.
A tagokról pontos létszámot nem tudtak adni, mert nem sikerült a listát elérniük, de
körülbelül 10 tagja van az EHB-nak. A félév során 10 programot terveznek. Ebből három,
az Előadói Kör, a vele egybe kötött Tea és Kex és a Fizikus Foci már megrendezésre
került határozottan nagy sikerrel. A Tea és Kex meghívottja Groma István Tanár Úr
volt, a focin pedig 6 hallgatói csapat mellett indult egy tanári csapat is. Terveztek még
színházlátogatást, lasertaget és még több Tea és Kexet. Az MFHB-val közösen szervezik
a MOEV-et.

Már tervezik a Budapesti Hétvégét, ami március 6-8-ig lesz. Szeretnének csinálni a Bu-
dapest Young Minds Sectionnel közösen a Wigner Fizikai Kutatóközpontba látogatást.
A pólóminták frissítésének céljából meghirdetnek egy pólótervezési versenyt, ahol közön-
ségszavazás útján fog eldőlni, hogy melyik minta kerül fel a pólókra.

• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)

Székely Ákos, az MFHB delegáltja kimentését kérte, de beszámolóját elküldte. Beszámoló
mellékelve.

• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)

Kriszbacher Gergő megtartotta a beszámolót. A Közgyűlés óta volt 2 elnökségi ülés, és
megrendezésre került az első rendszeresnek számító program, a Fizikus Csütörtök, amin
22-en voltak. Jelenleg a PHB 12 taggal rendelkezik, ebből 6-an a Fizikus Csütörtök alatt
léptek be. Szervezés alatt van a Szak7, aminek a korábbi évekhez képest most szeretnék
a szakmai részét hangsúlyozni. Nyitnak a középiskolások felé, lesz fizikus "Ki mit tud?",
amire a város és a környező települések középiskolásait is meg fogják hívni. A programot
úgy kell elképzelni, hogy a feladat során érdekes fizikai kísérletet kell előállítani otthoni
eszközökből. A versenyt szakmai zsűri értékeli, a fődíj pedig előre láthatóan egy torta lesz.
Beléptek a kar Szakkollégiumába, aminek köszönhetően ingyen használhatnak bizonyos
termeket és a fénymásolót. Siklóson lesz egy rendhagyó fizika óra, ahova vetélkedős-
feladatos délutánt terveznek.

Szervezés alatt van a Pécsi Hétvége, ami február 6-8-ig lesz. Az elnökség kérte az intézet-
igazgatót, hogy segítse a PHB-t, így kaptak egy termet, de nem teljes körű használatra.
Van egy faliújságjuk, amire már ki is került egy ötletláda. Terveznek kitűzőt is csinálni.

Az elsőéves általános elnökségi taggal vannak gondok, az az érzésük, mintha csak szóba
lenne lelkes. Megpróbálnak beszélni vele.
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• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)

Herendi Borbála megtartotta a beszámolót. A Közgyűlés óta megtartották a taggyűlést,
megalakult az új elnökség. A Science on Stage-en részt vett a Döfi, mint szórakoztató
elem. Idén is kezdetét vette a szakkör, ahova már 5 iskolából mennek gyerekek, és újdon-
ság, hogy lett külön ötödikes csoport is. Szakmai napok voltak a héten, hétfőn tartottak
bemutatkozót az elsőéveseknek. Megtartották bemutatójukat a roadshow-n is, amit az
egyetem szervez a középiskolákban végzősök számára.

Szeretnének odafigyelni az utódképzésre és a kommunikációra. Sikerült könyvelőt találni
a Döfinek. A honlapkészítésre lehet fel kéne kérniük valakit, mert ami jelenleg van, azt
nem látják jónak.

• Szegedi Helyi Bizottság (SZHB)

Moczok Márió megtartotta a beszámolót. Megrendezésre került a hagyományos Ne Ess
Pánikba Csütörtök és bár sütögetés nem volt, tudtak beszélgetni. Megtörtént a fizikus
avatás is. Megtartották a Tisztújító Taggyűlésüket, ahol megbeszélték a programokat, a
félévre 3 teaházat terveznek, lesz Szakest, illetve FiCsó. Jövő félévre nagy terv a FIVE,
100%-ban azon lesznek, hogy sikerüljön megszervezni. Változtattak egy keveset a honla-
pon. A sport jól áll az egyetemen, a sportfelelős össze is állított már egy programtervet.
Tavaszi félévben tanár-diák focimeccset szeretnének szervezni, lesz fizikus kosárlabda csa-
pat is, ahova új embereket keresnek, valamint alakult egy harcművészeti csoport is.

Támogatókat kerestek, jól haladnak a tárgyalások. A T-Mobile-lal is kapcsolatba kerültek,
akik sokat tudnának segíteni, ha mi is segítünk nekik fizikusokat, mérnököket keresni. Ők
országos szinten segítenék a Mafihét.

2. Közhasznúság
Jelenleg a Mafihe nem közhasznú és már a Közgyűlésen sem volt az. A 2011-es törvénymó-
dosítás szerint 2014. május 31-ig kellett volna kérvényt leadni a közhasznúság megtartásáért,
amiről Lájer Márton tudott, de Vámi Tamás Álmoshoz már nem jutott el az információ, és
az elmúlt 3 évben senkinek se sikerült ezt leadnia. Amikor a múlthéten pénteken ment a bí-
róságra, akkor tudta meg, hogy az Egyesület nem közhasznú, az egész pénteket azzal töltötte
Németh Viktóriával, hogy összeszedjenek minden papírt, és másnap már le is adták a kérvényt a
közhasznúságba vételért, most már csak a bíróságra várnak. Komoly problémák vannak emiatt.

3. Országos programok
• Ortvay eredmény hirdetés

Időpont: december 4.
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• CERN Kirándulás
A CERN kirándulás miatt összeült a Szervezői csoport. Átgondolták a lehetséges időpon-
tokat, végül március 11-15. mellett döntöttek. Felvették a kapcsolatot CERN-el, és ha
minden igaz március 14-én mennek oda.

Vámi Tamás Álmos: Van egy olyan ötlet, ami szerint a Magyar Szinkrotron Bizottság
akkor jobban támogatná a kirándulást, ha lenne előtte egy iskola. Az ILL-el és az ESRF-
el vannak kapcsolatban, ezért adnának pénzt. Van sokféle ötletük, hogy mikor legyen az
iskola, véső gondolata az volt a Bizottság elnökének, hogy a HB-k tartsák meg lokálisan az
iskolákat. Az ELFT segít oktatókat keresni, és megtartani a 2 napos iskolát, ami lehetne
nyílt.

Az NB megvitatta a kérdést, felmerült problémának, hogy 2 teljes nap minden egyete-
men nagyon sok idő, és eszméletlenül sok munkával járna a HB-k számára is, hiszen az
előadókat lehet, hogy el kell szállásolni, és ha az étkezésüket is állni kell, az meg sok
pénzbe kerülne. Ezen felül az sem mindegy, hogy milyen felosztásban lennének az elő-
adások. A támogatás mértékről sem esett szó, és úgy gondolja az NB, hogy előbb meg
kéne győződni arról, hogy a támogatás, amit kapnánk megéri-e a fáradságot és a hallga-
tók szabadidejének elrablását. Végeredményben még nincs döntés, Vámi Tamás Álmos
tovább egyezkedik a lehetőségekről.

• TISK
A témája a Big Data, számos lehetséges előadót felkeresett már Vámi Tamás Álmos, jól
haladnak a szervezésben.

• PLANCKS
Van egy magyar forduló is, ami előválogató, erre a Mafihének kell a feladatokat kiír-
nia. Reklámozni kell, hogy minél több emberhez jusson el a híre. A hollandiai verseny
időpontja: május 22-24.

• NYIFFF
Időpontja: április 30-május 3.

• Balaton Summer School (BSS)
Galgóczi Gábor beszámolt. A szervezés folyamatban van, július 20-26. egy javaslat,
amikor a németek elvileg biztosan ráérnek, és mivel ez a cserekapcsolat itteni fordulója,
így muszáj hozzájuk alkalmazkodni. Az NB vitázott arról, hogy lesz-e elég szervező illetve
résztvevő a programon, hiszen a nyár kellős közepén lenne, de végül arra jutott, hogy mivel
a németek miatt nem nagyon van más opció ez az időpont marad.

Tehát a BSS időpontja: július 20-26.

4. Pénzügyi helyzet, pályázatok
A közhasznúság elvesztése miatt jelenleg nem pályázhat a Mafihe, de igyekeznek minél több
lehetőséget keresni, és amint lehet felvenni velük a kapcsolatot. Említésre került az OTP, ahol a
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számlavezetési díjon lehetne csökkenteni, illetve az Alexandra könyváruház, ahonnan versenyek
díjazására lehetne könyvutalványt kapni.

Előkerült, hogy a Mafihének elméletileg van egy Alapítványa, azonban semmilyen egyéb
információval nem rendelkezünk róla.

5. Egyebek
• Az NB több tagja is panaszkodott, hogy még mindig nem tudja a hivatalos e-mail címét

használni, kértek segítséget Horváth L. Bencétől, aki készített egy tutorialt, de az ezen
felüli problémákon sajnos nem tudott segíteni. Az EHB fókakoordinátora nem tudja
használni a levlistát. A PHB-nál is vannak informatikai problémák, a honlappal is nehezen
boldogultak kezdetben. A rendszergazda lassan reagál a levelekre. Vámi Tamás Álmos
beszél vele, hogy gondok vannak.

• Már készül a Mafigyelő online. Moczok Márió szerint túl kontrasztos és nincs átmenet a
kék és fehér között.

Vámi Tamás Álmos 15:10-kor lezárta az ülést.

Szeged, 2014. október 25.

Vámi Tamás Álmos Németh Viktória
Elnök Titkár
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