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1. HB beszámolók, programok
• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)
Tomán János beszámolt. Debrecenben a DHB-val párhuzamosan működik egy közhasznú
egyesület, a Döfi (Debreceni Összefogás a Fizikáért), ami a legutóbbi SzMSz szerint együtt
működik a DHB-val. Jelenleg Tomán János a DHB és a Döfi elnöke is, ami nem tűnik
praktikusnak számára, ezért valószínűleg egy másik ember lesz a DHB elnök, aki majd
tartja a kapcsolatot a Mafihével. Szeretné, ha szeparálódnának Debrecenben a dolgok, és
legyen külön a DHB és a Döfi, és az egyetemi dolgok a Mafihe égisze alatt működjenek.
Hegedüs Dávid: Országos programokra küldjétek az embereket.
Tomán János: Igyekszünk, de általában a távolság problémát jelent.
Herendi Borbála: Ami Mafihe szervezésű, az általában reggel 9-kor kezdődik, ami eléggé
ellehetetleníti a feljutást azoknak, akik nem abban a városban vannak. Ha kicsit később
kezdődnének, akkor lehetne úgy is ott lenni, hogy aznap oda megyünk és még aznap haza
is tudunk menni, így nem okoz problémát a szállás.
Tomán János: Viszonylag szakadozott a DHB és a Mafihe között a kommunikáció, amit
szeretnénk fejleszteni, hogy jobb legyen.
Németh Viktória: Mit csináltatok eddig a félévben?
Herendi Borbála: Közösségi szolgálatra szerződtünk, és így egy iskola diákjai jöttek a
kutatók éjszakájára, ott segítettek, így 3.5 óra gyakorlatot tudtunk nekik igazolni. Ez
a szerződés nem bonyolult, ajánlom a többi Helyi Bizottságnak is, így biztosan lesznek
a programokon középiskolások. Eddig inkább azzal foglalkoztunk, hogy önmagunkra találjunk, így nem volt sok programunk. Tervben van egy szakest, illetve a nyílt napon is
részt fogunk venni.
Tomán János: Eddig irtózatosan sokat jártunk középiskolákba demonstrálni, így nem nagyon maradt idő az egyetemistákra, ezért nem sikerült jól az utódképzés. A középiskolába
járást kicsit vissza fogjuk fogni, és most inkább a szakmai dolgok felé kezdünk mozdulni,
de ez az év most arról szól, hogy olyan rendszer alakuljon ki, ami nem egy emberből áll.
Nincs adatrögzítés, hogy mit hogyan kéne csinálni, így nehezen megy a szervezés. Ezt
a Mafihében is látom, hogy nincs rögzítve, hogy hogyan kell szervezni különböző dolgokat.
• Szegedi Helyi Bizottság (SzHB)
Bors Noémi beszámolt. Szeptember 3-án tartották a tisztújítót, ami azért lett ilyen
korai, hogy a szeptemberi népszerű programokat már nem szerette volna az előző elnök,
Moczok Márió vinni, szerette volna átadni ezek szervezését, így a friss elnökség csinálta
ezeket. Nagyon jó az elsős évfolyam, lelkesek és sok programon vannak jelen. Tartottak
két teaházat, amik nagyon jól sikerültek. Rengeteg egyéb programjuk is volt, kicsit el is
fáradtak benne. Elindítottak egy levelező listát, mert eddig csak facebookon ment minden
reklám. Most, hogy csináltak egy levlistát amin mindenki rajta van, úgy tűnik, hogy jobb
2

a kommunikáció.
Tomán János: Arra figyeljetek, hogy bár eleinte még lelkesek az elsőévesek, de aztán lehet, hogy elvesztik ezt a lelkesedést.
Hegedüs Dávid: Honnan tudtátok az elsőévesek e-mail címeit?
Soltész Attila: TO-ról lekértük az adatokat.
• ELTE Helyi Bizottság (EHB)
Vanó Lilla beszámolt. Az elmúlt időszakban volt Fiziqs Activity, amin körülbelül 40-en
voltak jelen, volt Fiziqs Foci is 4 csapattal, illetve Tea és Kex, ahol Csordás András volt
a meghívott vendég. Jövő héten lesz a TDK és Szakdolgozat hét, ahol 4 napon keresztül
esténként összesen 29 előadó lesz. Ezentúl lesz még 2 színházas program, az egyik a Mester
és Margarita a másik pedig a padlás, összesen 29 fő. Hamarosan beindul a pólórendelés
is.
Tomán János: A honlapon lévő pólók tényleg léteznek?
Vanó Lilla: Igen, tényleg léteznek.
• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)
Zsuga Lilla Veronika beszámolt. A MOEV-et és a TDK és Szakdolgozat hetet ők is szervezik, pontosabban a programfelelősük, Németh Péter szervezi. Az MFHB csinált egy
Tea és Kex-et, ami nagyon jól sikerült, ez előtt pedig volt egy palacsintázás is, ahol mindenki meg volt lepődve, hogy ingyen kapnak kaját. Most társas estet terveznek csinálni.
Tegnap volt taggyűlés, ahol lett egy általános elnökségi tagjuk is.
Hegedüs Dávid: Palacsintázást ti álltátok?
Zsuga Lilla Veronika: Igen, mi sütöttük és vettük a hozzávalókat.
• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)
Nagy-Csiha Zsuzsanna beszámolt. Szeptemberben az elsősöknek az orientációs héten
gólyaköszöntőt tartottak, ahol kaptak zsíros kenyeret meg teát, illetve sok hasznos információt (köztük egy lapot tele képletekkel). Csináltak egy játékestet ahol fizikus tabut
játszottak. Az egyetemen indult angol alapképzés fizikán, ahol van körülbelül 6 külföldi
és nekik szerveztek egy International Eveninget, ahol 30-nál is többen voltak, jött sok
tanár és doktori hallgató is, külföldi viszont nem sok, de jól alakult az este, megismerték
a koreai abc-t, egy vietnami népdalt és még sok mást. Kérdéseket húztak, hogy ezzel
induljon el a beszélgetés. Próbáltak szervezni egy számháborút, de az nem jött össze.
Tegnap volt a Jeges Tea nevű rendezvény, ahol Dávid Gyula tartott előadást az Univerzum jövője címmel. 71-en voltak, jól sikerült. Ezen kívül szakhét szervezési lázban égnek,
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2 hét múlva lesz, minden energiájukat ez köti le. Lesz 6 előadás, sörgyár látogatás, kis
üsti fizika illetve planetárium látogatás. A félév során más is lesz, bár vészesen közeleg
a vizsgaidőszak meg a Karácsony. Szeretnének segítő foglalkozásokat, hogy ha valaki
kétségbe lenne esve, akkor tudjon hozzájuk fordulni.
Hegedüs Dávid: Nagyon tetszik a facebookotok. Ki csinálja?
Nagy-Csiha Zsuzsanna: A titkárunk, Szegő Dóra csinálja. Még lenne két megjegyzésem.
Egyrészt a honlapon lévő sematikus ábrán nem vagyunk rajta.
Hegedüs Dávid: Megoldjuk, rá fogtok kerülni.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: A másik pedig, hogy a Pécsi Hétvége programjáról még nem esett
szó, mikor szeretnétek?
Vanó Lilla: Ugyanez vonatkozik a Budapesti hétvégére is. Jó lenne letisztázni az időpontokat.
Hegedüs Dávid: A három Helyi Bizottság egyeztessen egymás között, a február vége és
március vége alkalmas időpontoknak tűnnek.

2. Országos programok
• MOEV
Maróti János Endre a hétvégén küld egy leírást, hogy mi is ez, és ezt a szöveget kellene
terjeszteni.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: A nyeremény most is egy CERN kirándulás?
Maróti János Endre: Igen.
Vanó Lilla: A zsűri a következő: ELTE-ről Horváth Ákos, BME-ről Orosz László és a
külsős még kérdéses. A plakátok is hamarosan elkészülnek, hétfőn megy Zsuga Lilla
Veronika nyomtatni.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Máskor ha már tudjátok mikor lesz, akkor terjesszétek a HBknak, mert időben kell értesítenünk az embereket, hogy legyen idejük felkészülni.
Az SZHB, a DHB és a PHB is nehezményezi, hogy túl későn kapnak információt a programokról. Ez azt jelenti, hogy komolyan kell fejleszteni a HB-k közötti kommunikációt.
• TISK
Hegedüs Dávid: Február első hetére, 1-3-ig tervezzük. Tekintve, hogy neutrínó fizikából
van az idei Nobel díj, így ebből a témából szeretnénk az iskolát. Még előadókat nem
nagyon kerestünk.
Tomán János: Hogy gondoltátok ezt az időpontot? Egy debreceni hogy menjen a TISKre, ha azon a héten megy a CERN Kirándulásra is? Nem lehetne, hogy a TISK péntek,
szombat, vasárnap legyen?
Maróti János Endre: Arra gondoltunk, hogy aki mindkettőre menne, annak nem kell
kétszer feljönnie Pestre. Ezen felül szerintem nem jobb a hétvége, az előadóknak is jobb
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lenne hétköznap.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Ha szeretnétek vidéki előadókat, nekik is jobb lenne a hétvége.
Hegedüs Dávid: Jól érzékelem, hogy minden Helyi Bizottság a péntek, szombat, vasárnapot preferálja? Vagyis legyen január 29-31 a TISK?
Vanó Lilla: Szerintem a február 12-14 jobb lenne, ott már nincsenek vizsgák pénteken.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Viszont akkor már tartanak a szorgalmi időszakban az előadások,
nehezen tudnátok termet szerezni egy egész napra.
Hegedüs Dávid: Maróti János Endre is beleegyezett, így a Helyi Bizottságok érveit szem
előtt tartva a TISK január 29-31-én lesz.
• CERN Kirándulás
A CERN Kirándulás időpontja február 3-7. Azért ekkor, mert újra fog indulni a CMS,
így nem tudnánk lemenni, viszont a téli leállás idején még le lehet menni, és mivel ez a
program legfontosabb része, így ehhez kell igazodnunk.
Hegedüs Dávid: A korábbi évekhez képest változás, hogy egy másik rendezvény miatt az
ESRF nem ér rá, így aznapra még keresünk egy másik intézetet, mert az ILL kevés lenne
egy napra. Az EMBL-re gondoltunk, de ők nem vállalták, mert nincs elég emberük rá.
Herendi Borbála: Nekem tavaly például jobb lett volna, ha kicsit hosszabb idő jut a városnézésre. Ha már kint vagyok Svájcban meg Franciaországban, akkor szeretném megnézni
rendesen a várost, nem csak fél órára, szóval szerintem nem kell aznapra másik intézet,
elég az ILL.
Tomán János: Lehetne esetleg múzeumlátogatást vagy valami tudományos programot
szervezni aznapra.
Maróti János Endre: Ez tetszik, akkor így lesz a program.
Hegedüs Dávid: A vezetőségi ülés is azt támogatja, hogy maradjon csak az ILL és legyen
délutánra valami szervezett vagy fakultatív program.
Herendi Borbála: Tavaly kellett CERN Iskolát tartani. Ez lesz idén is?
Hegedüs Dávid: Eddig úgy néz ki, hogy nem.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Ha kell ilyen, akkor támogatom, hogy egy helyen, Budapesten
legyen, mert tudom, hogy tavaly a HB-k miatt lett szétszedve, de mi olyan problémába
ütköztünk, hogy nem találtunk oktatót, aki ezt elvállalná.
Herendi Borbála: Szerintem hasznos lenne, hogy legyen, hogy a hallgatók tudják, hogy
mit fognak megnézni.
Maróti János Endre: Azt, amiket ezeken az előadásokon elmondanak, azt a neten is meg
lehet találni és el lehet olvasni, ezért nem kellenek egy külön programot létrehozni.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Szerintem csak ezért nem mennének fel a diákok.
Zsuga Lilla Veronika: Mi lenne, ha lenne egy összefoglaló kis füzetke, egy anyag, amit
elolvashatnak.
Hegedüs Dávid: Ezt még megbeszéljük, hogy kivonat vagy iskola legyen, kötelező iskola
szerintem idén nem lesz.
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• PLANCKS:
Galgóczi Gábor: Írtam a főszervezőknek, maximum két csapat mehet ki, tehát mindenképpen kell válogató. Ehhez ki kéne deríteni, hogy ki akar jelentkezni. Novemberben el
kell indítani a jelentkezést, és meg kell csinálni a válogatót, mert február elejéig le kell
adni a listát. Tavaly megkerestem olyan KFKI-sokat, akiknek közük volt a Mafihéhez,
hogy tűzzenek ki feladatokat és javítsák is ki azokat.
Hegedüs Dávid: Ha tudtok előadókat akik segítenének, akkor írjatok Gábornak, szükség
van mindenki segítségére.
Tomán János: Ehhez hasonló nemzetközi versenyről infókat találhattok a következő holnapon: 2016.iptnet.info Sok nagyon jó feladat van, lehetne hirdetni. Leginkább BSc és
MSc-s hallgatóknak való feladatok, a verseny Párizsban lesz áprilisban.

3. SzMSz
Hegedüs Dávid elmondta, hogy nagyon nehéz munka, de igyekeznek minél hamarabb elkészülni vele. Jövőhéten csütörtökön folytatják a Közgyűlésen megkezdetteket, és amint elkészül
összehívja a Közgyűlést, hogy el lehessen fogadni.

4. Egyebek
levelezés, honlap
Hegedüs Dávid érdeklődik, hogy milyen az új levelezés, használják-e a HB tagok, jól működik-e.
Mindenki hozzáfér az e-mail címéhez, a használatot még meg kell szokni.
Gajdos Tamás: A honlapunkhoz nem férünk hozzá linux alapon, de a rendszergazdával már
beszéltünk erről.
Szánthó Lénárd Lajos: Szeretnék egy közös honlapot, mint azt a megválasztásom előtt is elmondtam, mivel ahogy én látom a jelenlegi honlapok nem működnek jól, illetve nagyon gyenge
a védettségük. Közös wordpress alapot szeretnék, és azt, hogy minden egy honlapon legyen.
Ettől még a Helyi Bizottságok tudják csak a nekik szükséges dolgokat hirdetni, minden HB-nak
lenne külön felülete a közös holnapon belül.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Ez jó ötlet, hiszen lássuk be, kis kivétellel a jelenlegi honlapok nem
működnek.
Tomán János: Ez igaz.
Gajdos Tamás: Azzal egyet értek, hogy közös wordpress legyen, hogy lehessen vizsgálni a biztonságot, de az átvezetés szerintem nem könnyű, nem éri meg ezzel bajlódni.
Tomán János: Engem a jelszókezelés érdekelne. Ha e-mailben kapok egy jelszót az hol biztonságos?
Szánthó Lénárd Lajos: Ez csak az első jelszó, amit belépéskor meg kell változtatni. Innentől
kezdve én se látom a jelszót, csak ha elfelejted, vagy valami gond van akkor felülírni tudom azt.
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Tomán János: Rendben, így akkor minden világos.
tagosodás
Szánthó Lénárd Lajos: Lesz egy honlap, ahol jelenleg egyetlen funkció lesz, hogy tudjon
tagosodni az ember, aminek a folyamata az Alapszabályban foglaltakhoz igazodik.
Hegedüs Dávid 17:06-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2015. november 7.

Hegedüs Dávid
Elnök

Németh Viktória
Titkár
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