Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Nemzeti Bizottsági Ülés

Időpont: 2015. február 24. 20:08
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet:
• Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 7 fő
Napirendi pontok:
1. CERN kirándulás
2. Egyebek
Szavazás a napirendi pontokról: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a Nemzeti Bizottsági
Ülés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
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1. CERN kirándulás
• SzHB
Moczok Márió megnézte a jelentkezők számát, és arra jutott, hogy átlagosan 9 főt tud
minden Helyi Bizottság küldeni.
Moczok Márió a korábban kiküldött listában már jelezte, hogy szerinte kiknek kéne feltétlen bekerülniük Szegedről, a 12 jelentkezőből 9-et javasolt, mivel Ők már később nem
tudnak jönni, nem lesz rá lehetőségük. Olyan embereket jelölt be, akik szerinte megérdemlik, hogy kijussanak.
A jelentkezők közül a Biológia PhD-s hallgató azért került a listára, mert már régóta segít
a szervezésben, biofizikát tanul, jelen van a Mafihe SzHB-ban.
A szegedi jelentkezők közül a Nemzeti Bizottság elfogadta annak a 9 embernek a kijutását,
akiket Moczok Márió megjelölt.
• PHB
Két jelentkező van Pécsről.
Székely Ákos szerint először töltsük fel fizikusokkal a listát, aztán visszatérhetünk a nem
fizikusokra. Pintér Ádám Balázs szerint mindenképpen el kéne vinni a két pécsit. Piros
Eszter szerint vigyük mindkettőt, aztán ha nem lesz hely, akkor visszavonjuk.
Ezzel egyetértett a Nemzeti Bizottság.
• DHB
Piros Eszter azt javasolta, hogy a fizikusokat és a fizika tanárisokat mindenképpen vigyük,
illetve Papp Enikőt, aki bár környezettudományon van, de 2-3 éve aktív Döfis, sokat
segít, minden programban részt vett. Ezek fényében kimaradna a két vegyészmérnök. Ha
tudjuk, akkor vigyük el őket.
Vámi Tamás Álmos: A nyelvtudást is figyeljük.
Pintér Ádám Balázs: Inkább vigyünk akkor vegyészmérnököt és ne fizikust?
Vámi Tamás Álmos: Az egy fontos kérdés, hogy az van előrébb, hogy alap angol fizikus,
vagy emelt angol nem fizikus?
Németh Viktória: Szerintem a fizikusokért vagyunk.
Székely Ákos: Elég a kiránduláshoz az alap angol?
Piros Eszter: Szerintem simán elég, amikor én voltam, akkor is volt egy lány, aki alig
tudott angolul, és némi segítséggel mindent megoldott.
Szám Anita: Ha a srác fizikusnak számít, és végigüli a CERN iskolát, akkor meg fogja
érteni.
Székely Ákos: Én elvinném. Azt se tudjuk, hogy mit jelent az alap szintű nyelvtudás, az
is lehet, hogy tud angolul, csak papírja nincs.
A Piros Eszter által javasolt embereket elfogadtuk, a két vegyészmérnökre visszatérünk,
ha még marad hely.
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• MFHB
Székely Ákos elmondta a véleményét. A jelentkezett hallgatók között volt több nem
fizikushallgató is.
Szám Anita: Én azt vinném, akinek több köze van a fizikához.
A Székely Ákos által javasolt emberek bekerültek a kirándulásra.
• EHB
Először azokat választottuk, akik másod vagy felsőbb évesek és fizika szakosok. A fennmaradó helyekre először azokat néztük meg, akik felsőbb évesek, de nem fizika szakosok.
Megnéztük, hogy mi a kapcsolatuk a fizikával, illetve a helyi bizottságokkal.
Piros Eszter: A legvégén jelentkezési sorrend számítson.
Sveiczer András: A gólyák közül azokat vigyük ki, akik az emelt szintű kurzusokat hallgatják.
Vámi Tamás Álmos: Mi legyen a fontos? Jelentkezési sorrend, vagy emelt-alap szint?
Németh Viktória: Lehetne a kettőt együtt nézni.
Székely Ákos: Arra is kell gondolni, hogy ha most elviszünk minden gólyát, akkor jövőre
ki jön?
A Nemzeti Bizottság sikeresen meghozta döntését a CERN Kirándulás résztvevőivel kapcsolatban. A jelentkezőket e-mailben értesítik a szervezők.
A Nemzeti Bizottság egyhangúlag megszavazta 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, hogy
minden olyan résztvevőnek, aki nem fizikus, a Nemzeti Bizottság elfogadja a tagosítási
kérelmét.

2. Egyebek
A fenti napirendi ponton kívül mást nem vitatott meg a Nemzeti Bizottsági Ülés.
Vámi Tamás Álmos 21:15 -kor lezárta az ülést.
Budapest, 2015. február 24.

Vámi Tamás Álmos
Elnök

Németh Viktória
Titkár
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