
Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Nemzeti Bizottsági Ülés

Időpont: 2015. február 7. 11:16
Helyszín: Pécs, Rácvárosi út 70.

Melléklet:

• Jelenléti ív

• MFHB beszámoló

• SZHB beszámoló

Szavazati joggal jelenlevők száma: 8 fő

Napirendi pontok:

1. Helyi Bizottságok beszámolói, programok

2. Országos programok

3. Pénzügyi helyzet

4. Egyebek

Szavazás a napirendi pontokról: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az NB egyhangúlag
elfogadta a napirendi pontokat.
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1. Helyi Bizottságok beszámolói, programok
• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)

Szám Anita megtartotta a beszámolót. A Helyi Bizottság az októberi beszámoló óta
tevékeny volt. Tartottak egy szakhetet, és mivel Pécsett nagy probléma a passzivitás,
beindítottak egy új programot, a Fizikus Csütörtököt, amire szeretnék, hogy minél többen
menjenek el, tudjanak arról, hogy van olyan, hogy PHB. Szeretnék a tanárokkal való
kommunikációt javítani, mert a tanárok nem tudják, hogy mi van a hallgatókkal, hogy
mi lenne nekik a jó, ezen szeretnének változtatni. Horváth Balázs érdeklődik, hogy a
tanárszakosokkal milyen a PHB kapcsolata. Kriszbacher Gergő szerint az elsőévesekre
lehet számítani.

• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)
Tomán János megtartotta a beszámolót. A DHB-val minden rendben, az utóbbi félévben
kicsit bepunnyadtak, nem érzi az energiát. Az egyetemmel jó a kapcsolatuk, a rendezvé-
nyeken mindig ott vannak, meghívják Őket, adnak Nekik pénzt. Az egyetemi roadshow
résztvettek, az a program lezárult. Volt TTKarnevál, február első hetében, amiről sajnos
a legtöbb középiskola nem tudott, ellenben rengeteg óvodás és általános iskolás volt je-
len. Sok a szakkör, majdnem minden héten volt, már kezdett sok lenni, de most lesz egy
hónap szünet. Ennek jövője kérdéses, rá kell venni a tanárképzéseseket, hogy tartsanak
órákat, segítsenek. Van egy tanár, akivel nem jó a Döfi kapcsolata, viszont az Ő kezébe
akarják tenni a szakkört, amit a Döfi nem szeretne. Terveznek tematikus bemutatót, ami
elméletileg előző félévben elkezdődött volna, de sajnos elcsúszott a tavaszi félévre.
Társultak egy középiskolás fiúval, Trócsányi Péterrel, aki Garázskísérlet néven csinál vi-
deoblogot. Nem fog Debrecenben maradni, ezért körülbelül csak augusztusig tudnak vele
dolgozni. Tomán János úgy látja, hogy ő lelkesebb, mint a Döfi.

Tomán János közben belekezdett egy projektbe, ami ha minden jól megy, 1 milliós nézett-
séget tudna hozni. Készült egy facebook csoportot kiegészítő oldal, azzal a céllal, hogy
ez majd nagyobb látogatottságú lesz, sok emberhez eljut a Döfi híre, de sajnos rosszabb
a vártnál.

A Döfi jelenleg nem közhasznú, mert az alapszabály nem felelt meg a jelenlegi törvények-
nek. Ebben az állapotban 6 millió forintig adhat ki számlát, amivel nincs probléma.

• Szegedi Helyi Bizottság (SZHB)

Moczok Márió, az SZHB delegáltja elküldte a beszámolóját, melyet Gajdos Tamás felol-
vasott. Beszámoló mellékelve. Rozgonyi Kristóf megjegyezte, hogy lesz FIVE, és reklá-
mozzuk, hogy sok jelentkező legyen.
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• ELTE Helyi Bizottság (EHB)

Rozgonyi Kristóf megtartotta a beszámolót. A Szegedi Hévége óta volt 2 elnökségi ülés.
Próbálták a MOEV-et megszervezni a BME helyett, de nem sikerült, szerinte nem az
EHB hibájából. Volt egy Tea és Kex nevű rendezvény, ahol Vattay Gábor adott elő,
aki azt mondta, hogy szívesen tartana előadást arról, hogy hogyan kell pályázni, eladni
magunkat. December 4-én volt az Ortvay eredményhirdetés, ami után megszervezték a
Mikulás Bulit. A Fóka koordinátorral a korábbi NB ülés óta beszéltek, és így már jól
dolgozik. A vizsgaidőszakban semmi nem történt, viszont a héten volt egy elnökségi.
Lesz CERN iskola, Budapesti hétvége március 6-8-ig, fiziqs bulik, megszervezik a TDK
hétvégét, valamint egy fizikus focit, és továbbra is lesz Előadói Kör. A Tea és Kex tervezett
meghívottja Györgyi Géza és Tichy Géza. AZ EHB jól működik, sokan vannak, lett 20
új tag a TISK miatt. Írtak ki pólópályázatot, erre kevesen jelentkeztek, ezért nem zárják
le, 2 hónapig még meghosszabbították. Mindenki terjessze, biztos van sok kreatív ember,
aki szívesen pályázna.

• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)

Székely Ákos, az MFHB delegáltja elküldte a beszámolóját, melyet Horváth Balázs ol-
vasott fel. Horváth Balázs érdeklődött, hogy mi lehetett a baj a MOEV-vel. Rozgonyi
Kristóf szerint az, hogy a Zsuga Lilla Veronika, az MFHB programfelelőse, és Vanó Lilla,
az EHB programfelelőse ugyan elkezdte szervezni a programot, és Zsuga Lilla Veronika
mondta, hogy vannak előadók és szervezi és az EHB pedig keresett zsűritagot, de sajnos
későn kezdték hirdetni, kiderült, hogy Zsuga Lilla Veronika nem talált zsűritagot, csak
gondolt valakire. Végül két héttel a program előtt még nem volt zsűri fixen, sem pedig
hely foglalva, összességében nem volt jól szervezve. Lehetett volna sok embert mozgósítani
gyorsan, de magunknak nem kell MOEV-et szervezni, a cél a minél szélesebb kör elérése.
Rozgonyi Kristóf konklúziója, hogy az volt a fő probléma, hogy nem volt koordinátor.

Tomán János: A hirdetés sem volt olyan, mint a tavalyi, hiszen a debreceniek
sem kaptak hírt róla.
Vámi Tamás Álmos: Zsuga Lilla Veronika nagyon lelkes, de nagyon kevés in-
formáció jut el hozzá. Jelenleg két MFHB-s van a rendszerben. Az információ
átadással vannak gondok, hiszen Lilla nemrég tudta meg hogy létezik a rend-
szer.
Rozgonyi Kristóf: Nem működik a levelezőlistájuk se. Azt ki kezeli?
Horváth Balázs: Szerintem Székely Ákos az adminja.
Kriszbacher Gergő: Nem feltéten kap meg minden e-mailt valaki, mert volt
olyan, hogy mi egymás között sem tudtunk rendesen levelezni.
Vámi Tamás Álmos: Balázs, kérlek tarts, egy "hogyan néz ki az MFHB" ülést!
Horváth Balázs: Mondtam nekik, hogy keressenek, de nem kerestek, magamtól
nem kerestem Őket.
Rozgonyi Kristóf: Mit szólnátok hozzá, ha meghívnám Zsuga Lilla Veronikát a
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mi elnökségieinkre, hogy legyen ott, lássa a programokat.
Vámi Tamás Álmos: Mi van az általános elnökségi tagokkal? Az MFHB-s hon-
lap a 2013-as évnél leragadt.

Vámi Tamás Álmos minden Helyi Bizottságtól kérdezte, hogy hogy áll a CERN iskola.

Szám Anita: Van egy tanár, akire gondoltunk, Nagy-Csiha Zsuzsannát küldtük
hozzá, akinek sok dolga volt, még nem sikerült megkeresni.
Vámi Tamás Álmos: Debreceni Helyi Bizottságnál mi van? Piros Eszterrel azt
beszéltük, hogy megcsinálja ezt. Szegeden már elkezdték szervezni, ezt tudjuk.
Gajdos Tamás: Nálunk vannak oktatók, a kérdés, hogy már beszéltek-e velük?
Rozgonyi Kristóf: Az EHB-ban azt találtuk ki, hogy 4 darab másfél órás elő-
adást tartunk. Kell egy az ILL-ről, egy a szinkrotronokról, szeretnénk egy
plazmafizikásat, a tokamakról, illetve egyet a CERN CMS detektorról.
Vámi Tamás Álmos: Most pont nem ez a lényeg hogy a kísérletekről beszéljünk,
hanem a fizikai alapokról kéne.
Rozgonyi Kristóf: Ha az MFHB tud jó előadókat, akkor beszéljünk össze, és
legyen közös. Horváth Ákosra, Dankházi Zoltánra gondoltunk.
Horváth Balázs: Csanád Máté is potenciális előadó.
Rozgonyi Kristóf: Plazmafizikás előadónak meg Vanó Lilla keres valakit. A
pesti iskola február 28-án, szombaton lesz.

2. Országos programok
• Ortvay eredményhirdetés

Pintér Ádám Balázs: Minden rendben lement, szervezéssel voltak problémák, például a
teremfoglalás, ahol Dávid Gyulával elszerveztünk egymás mellett. A büfével minden rend-
ben volt, a Mikulást köszönöm az EHB-nak. Helyszíni közreműködést pedig köszönöm
Németh Viktóriának és Német Anikónak. A verseny díjazásaira várunk, Dávid Gyula
nem válaszol az e-mailjeimre.

Vámi Tamás Álmos: A díjazás úgy lett megoldva, hogy az ELTE kifizette a magyarokat.
A külföldi kiutalás pedig tavaly úgy volt, hogy az IAPS-nek utaltuk, aki utalta az EPS-
nek aki a címzetteknek. Idén nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk kiutalni, nehézkes lesz. Az
Orvay Versenyen kéne valamit változtatni, mert ez így nagyon nehéz.

Enyingi Vera Atala: Jelen pillanatban a Mafihének az Ortvayhoz annyi köze van, hogy
megkapja a kellemetlen részt.
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• TISK

Vámi Tamás Álmos szerint jól sikerült, bár a tavalyi jobb volt. 4 előadó volt minden nap,
a programon egyetlen nem budapesti volt jelen. Kérdezi, hogy mi lehetett az oka, hogy
nem voltak sokan.

Tomán János: Nálunk a Big Data nem népszerű.
Gajdos Tamás: Nálunk azon a héten már órák voltak.
Szám Anita: Nálunk is.
Vámi Tamás Álmos: Más időpontba nem nagyon tudjuk rakni.
Pintér Ádám Balázs: Tavaly is ilyenkor volt.
Vámi Tamás Álmos: Valószínűleg a téma volt az ok.
Tomán János: Értesültem arról, hogy Vámi Tamás Álmosnak bejelentkezett
Mohácsi Ica, hogy tudna hozni előadót és pénzt, és Ő nem ült le vele beszélni.
Vámi Tamás Álmos: Skype-on beszéltünk, megbeszéltük, hogy ki lesz az elő-
adó, mikor lesz, de végül 2 héttel előtte visszamondta.
Pintér Ádám Balázs: Szeretném megköszönni a segítséget Német Anikónak,
Németh Viktóriának, Maróti Jánosnak.

• PLANCKS magyar forduló

Galgóczi Gábor: Tavaly többen is mehettek, míg idén már csak 2 csapat juthat ki, ezért
kellett az előválogató. Kicsit nehezen sikerült példákat szerezni, végül 7 példa volt kiadva,
amik jók voltak, körülbelül 1 hét múlva lesz eredmény.
Vámi Tamás Álmos: Miért jelentkeztek kevesen?
Horváth Balázs: Sokban kerül az utazás, nálunk nincs támogatás.
Tomán János: Mi nem ezt tanuljuk. Nálunk senki nem érzi azt, hogy eléri azt a szintet,
hogy nemzetközi zseni versenyben jól teljesítsen. Ez nem a mi világunk.
Gajdos Tamás: Nem ebben a világban mozgunk. Van elméleti fizika tanszék, de ott ke-
vesen vannak, inkább alkalmazott fizikusok és optikások vannak.
Kriszbacher Gergő: Nálunk egyelőre még ahhoz szoknak az emberek, hogy helyi progra-
mok vannak, nemhogy nemzetközi.
Szám Anita: Kevesen vannak akik ehhez a szinthez értenek.

Vámi Tamás Álmos: A feladatokról pozitív visszajelzéseket kaptunk.

• CERN Kirándulás

Maróti János: Busz, szállás lefoglalva, kutatóintézetekkel minden le van beszélve. Sofő-
röknek nincs szállásuk, de van 2 hotel, akikkel már beszélek. Az ebéddel van gond, azt
kell még megoldani. A honlap frissítve, jelentkezés elindult, Pintér Ádám Balázs kiküldte
a leveleket. Jövő héten bemegyek az alsóbbévesekhez, és az órák előtt reklámozom a
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kirándulást, kérném a többi HB-t is, hogy tegyen így.

Pintér Ádám Balázs: A plakát is hiányzik még.
Pál Bernadett: Jövő hétre lesz.
Gajdos Tamás: Ha szeretnénk hirdetni, ahhoz kéne a plakát.
Pál Bernadett: Jövő hét végére biztosan meglesz.

Vámi Tamás Álmos: Február 24-re, keddre, 8 órára virtuális NB-t beszéljünk meg, hogy
eldöntsük, hogy ki megy a kirándulásra.

Nagy-Csiha Zsuzsanna 12:30-kor megérkezett.

• NYISK
Galgóczi Gábor beszámolt. Haladtak a dolgok, felvették a németekkel a kapcsolatot,
tetszik nekik, jönnének, körülbelül 20 diákot várunk onnan, összesen pedig 80 hallgatót.
Előadókból van 10 biztosan. Pénzügyekkel is jól állunk. Vámi Tamás Álmos beszélt Alain
Aspecttel, aki szívesen jönne, de még nem válaszolt az e-mailünkre. Azt mondta, ha ráér,
akkor jön. Kell még szállást szerezünk, 3 helyet találtunk, onnan várjuk az árajánlatokat.
Lesz egy diákszállás, és onnan 10-15 perces sétára egy konferencia terem. Ezen felül még
fontos, hogy szükségünk lesz segítőkre, körülbelül 15-20 embert szeretnénk toborozni. Aki
teljes időben ott van, az ingyen lehet ott, aki félidős segítő szeretne lenni, az 2-3 napot
segít, ekkor féláron vehet részt a nyári iskolán.

Vámi Tamás Álmos: Ehhez is kell plakát.
Enyingi Vera Atala: Milyen helyek vannak eddig tervben?
Galgóczi Gábor: Zánka, Balatongyörök, Balatonalmádi.
Tomán János: Hányan férnek el Almádiban?
Enyingi Vera Atala: Almádiban amiről szó van, az egy középiskolai kollégium,
ha jól emlékszem 100 fős, mellette van hotel is.

• Egyéb programok

– Megjelent a Mafigyelő online.

– ICPS regisztráció február 10-én indul.

– Az IAPS-nek van egy új programja, Gran Sasso. Jelentkezés február 13-ától.

– Az holland WATT tavaly indult eseménye a Spark-Con idén május 7-10. között
kerül megrendezésre.
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3. Pénzügyi helyzet
Nyári iskolára az IAPS ad pénzt, a Pázmány Eötvös Alapítványtól pedig szeretnénk kérni.
Ezen felül a Paksi Atomerőmű is támogat fél-1 millió forint értékben. A Matehetsz is ígért, de
azt mondták, hogy térjünk vissza rá később, ezen felül a Furukava is ad valamennyit. Morgan
Stanleynek és a Semilabnak is írt Vámi Tamás Álmos, akik még nem válaszoltak.
Alain Apsect meghívása pénzügyileg nem lenne gond, mert utazás költségét az EPS fizetné,
nekik van erre egy pályázatuk. Kroó Norberttel is sokat beszélt Vámi Tamás Álmos, az MTA-
tól is várunk támogatást.

CERN Kirándulásra a Szinkrotron Bizottság, a Wigner Fizikai Kutatóközpont, a NIH, és
lehet, hogy a BME is ad. Ezek mellett tavalyról is van maradék.

Nagy-Csiha Zsuzsanna hozzátette, hogy próbálnak a szakkollégiumtól is támogatást kérni.

Múltkori NB-n előkerült, hogy át kéne menni az OTP-hez, Krizsán Gergő utána nézett és
levélben jelezte, hogy megérné váltani.

4. Egyebek
• Nem működnek az e-mail címek, sokan a honlapokat sem érik el. Gajdos Tamás megkérte

a rendszergazdát, hogy amennyiben tervezett leállás van, úgy szóljanak a HB-knak, hogy
mikor lesz, meddig tart, hogy ha valaki panaszkodik, legalább tudják, ha okkal nem
működik a rendszer.

• Fény Nemzetközi Éve van idén.

• BYMS-sel lesz egy közös programja a Mafihének, részletek később lesznek.

Krizsán Gergő 13:05-kor megérkezett.

Vámi Tamás Álmos 13:09-kor lezárta az ülést.

Pécs, 2015. február 7.

Vámi Tamás Álmos Németh Viktória
Elnök Titkár
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