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1. HB beszámolók, programok
• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)
Tomán János beszámolt a Helyi Bizottság munkájáról: Kevés az aktív ember, két ember jelezte, hogy szeretne programot csinálni, de még nem haladtak vele. A Karral jó a
kapcsolata a Helyi Bizottságnak, ezért is kerestük fel a dékánt, hogy esetleg valamilyen
ösztöndíjban tudnák-e részesíteni a hallgatókat, a nagyobb aktivitás érdekében. Közösségi eseményeket szeretnénk szervezni, de még erre sem találtunk embert. Majd hirdetjük
magunkat, hogy lehet jelentkezni. Az utóbbi években inkább tudománynépszerűsítő rendezvényeink voltak, de igyekszünk hallgatói rendezvényeket is szervezni. Mivel átalakult
a képzés, kevesebb kontaktóra lesz és több az egyéni munka, ezért úgy gondoltuk lehetne
tanulócsoportokat létrehozni.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Facebookon is hirdessetek, úgy könnyebben elér az emberekhez,
én az évfolyam csoportokba is jelentkezek és ott is hirdetünk.
Hegedüs Dávid: Bevonó estet is csinálhattok.
Németh Viktória: Esetleg ezt össze is vonhatjátok más eseményekkel.
• ELTE Helyi Bizottság (EHB)
Szigeti Balázs Endre beszámolt a Helyi Bizottság munkájáról: Nálunk sem túl sok az
aktív ember és a Helyi Bizottság legtöbb tisztségviselője sem végzi el a feladatát. Nehéz
elnökségit összehívni az emberek összeegyeztethetetlen beosztása miatt. Sok programunk
volt, részt vettünk a Kutatók Éjszakájának a szervezésében, amit ezentúl mi fogunk
szervezni fizika részről. Előző félévben szerveztünk Tea és Kex-et, ahol a hallgatók egy
tanárral beszélgethetnek, Fizikus Focit és Fizikus Activityt, ezek a programjaink ebben
a félévben is meg lesznek szervezve. Az utódképzés már folyik, kezdjük őket is bevonni a
munkába.
• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)
Nem képviseltette magát a Helyi Bizottság.
A Vezetőség szóvá tette a Helyi Bizottság inaktivitását.
• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)
Nagy-Csiha Zsuzsanna beszámolt a Helyi Bizottság munkájáról: Idén volt két Fizikus
Kvíz, vannak előadássorozataink, melyben most olyan hallgatók adtak elő, akik külföldön voltak nyári iskolán. Jeges Tea volt Csabai Istvánnal. Megnyertünk egy pályázatot
melynek kapcsán meglátogattuk a Wigner Fizikai Kutatóközpontot. A Szegedi Helyi
Bizottsággal összefogtunk és együttműködve szervezünk lézerhétvégéket, egyszer itt egyszer pedig ott. A pécsi hétvége tervezett programja: pénteken bográcsoznánk, szombat
délelőtt lenne a Vezetőségi ülés, délután szakmai program lenne, labor látogatásra gondoltunk és esetleg lenne egy túra a Mecsekben. A szállással még van probléma, nem
találunk hallgató barát áron semmit. A Helyi Bizottságban a probléma jelenleg, hogy
a jelenlegi tisztségviselők közül sokan végeznek és nehéz utódokat találni. Jelenleg 3 új
emberünk van, őket igyekszünk minél jobban bevonni a munkába, nálunk használt az
2

évfolyam csoportokban való hirdetés.
Németh Viktória: Ki lesz tőletek az Ellenőrző Bizottság tagja jövőre?
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Krizsán Gergő vagy Szegő Dóra fog indulni.
Szigeti Balázs Endre: Érdemes már a gólyákat is bevonni.
Hegedüs Dávid: Igen, az ELTE-n már az augusztusban kiküldött gólya levélben van egy
bemutatkozása a Mafihének.
• Szegedi Helyi Bizottság (SzHB)
Soltész Attila beszámolt a Helyi Bizottság munkájáról: Idén is szerveztünk Fizikus Csocsót, volt egy új eseményünk, a PhD est, ami arról szólt, hogy négy doktorandusz mesélt
arról, milyen az iskola és milyen lehetőségeik vannak, illetve az egyikük otthagyta az iskolát és erről is beszámolt, hogy ez milyen volt számára. A Teaház, amit rendeztünk,
idén rendhagyó volt, két hallgató, akik kint voltak Svédországban mesélték el a tapasztalataikat és élményeiket. Szakestet is megszerveztük az őszi félévben és a tavasziban is
tervezünk, illetve lesz még Teaház is, ahol kutatók mutatják majd be a kutatási lehetőségeket és szakmai gyakorlatokat. Besegítettünk a zéró szemeszterben, mely azt takarja,
hogy oktatók adnak elő, kedv csináló és felkészítő jelleggel, és vannak különböző közösségi
programok. Indult egy kedvezményezés a Fizikus Műhely nevű szervezettel, a jövőbeni
összefonódásról vagy összedolgozásról. Az elnökségből elvesztettünk két tisztségviselőt és
küzdünk az utódlási problémával.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
A 2016-os gazdasági beszámolót elkezdjük csinálni.

3. Országos programok
• Nyifff
Valószínűleg április utolsó hétvégéjén lesz. A konkrét szervezést mi csináljuk és szállást is
nekünk kell találni. Felmerült, hogy Dávid Gyulával kellene beszélni, hogy nyáron legyen,
de ezt az ötletet elvetettük. A tavalyi kevés részvevő miatt, a jobb és több hirdetés mellett
úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk középiskolákba is eljuttatni a programot.
• Balaton Summer School
2017. július 17-23 között lesz megtartva, Siófokon. Nemzetközi iskola, 80 fősre szeretnénk
szervezni, ugyanolyan arányban lennének a magyarok és külföldiek. A témája gravitációs
hullámok lesz. A program már megtalálható a honlapon. A szakmai része napi 4-szer
egy órás előadásokból állna és lesz poszter szekció is. Még keresünk támogatókat, főleg a
külföldi előadók miatt jóval drágább a szervezés.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: A poszter bármilyen fizika témából lehet?
Hegedüs Dávid: Ha túljelentkezés van, akkor előny az iskola témájában hozott poszter.
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Nagy-Csiha Zsuzsanna: Majd plakátot küldjetek, hogy mi is ki tudjuk tenni. Illetve olyat
lehet, hogy csak bizonyos napokra jelentkezni?
Hegedüs Dávid: Ha a szállással le tudjuk beszélni, akkor igen.
Szánthó Lénárd Lajos: A speciális étrendek mennyire kivitelezhetőek?
Vanó Lilla: Azt mondták, hogy meg tudják oldani.
• Német Csereprogram
2017 szeptember a tervezett időpont. A német jDPG-vel a rendszeres csereprogramunk,
amely során minden évben felváltva vendégül látjuk egymást, idén általunk van szervezve.
Mivel az ELI-t nem sikerült elérni, beszéltünk az Atomkivel és ők fogadnak minket, de
nehéz szállást találni. Felmerült az ötlet, hogy kempingben, faházban szállásoljuk el őket,
de onnan a bejutást a városba nehéz megoldani. Mivel a németek úgy szervezték, hogy az
utazáson kívül ingyenes volt így próbáljuk mi is ezt követni, de támogatók nélkül nehéz
lesz.

4. Egyebek
• SZJA 1%
Hegedüs Dávid felhívta a Helyi Bizottságok figyelmét, hogy próbálják reklámozni a Mafihét az adózok körében, személyi jövedelem adó 1%-ának felajánlása érdekében.
• Országos esemény az első éves fizikus hallgatóknak
Mivel a gólyatáborokba nem minden Helyi Bizottság tudja magát képviseltetni, ezért
felmerült az ötlet, hogy egy program keretében vonjuk össze az ország összes első éves
fizikus hallgatóját, és az eseményen bemutatnánk nekik hogy pontosan mi is a Mafihe,
mivel foglalkozunk és milyen lehetőségeket tudunk biztosítani a tagjainknak. Felmerült,
hogy esetleg egy gólyatáborhoz hasonló program legyen, vagy csak egy bevonó hétvége,
ami az egyik Helyi Bizottság hétvégéjén lenne, és minden évben más rendezné.
• Utódképzés
Hegedüs Dávid felhívta a figyelmet rá, hogy ősszel van a legtöbb Helyi Bizottság tisztújítója, illetve a Közgyűlés is ekkor van, és ideje elkezdeni az utódkeresést és utódképzést
mindenhol.
• Mafihe bemutató
Mindenhol probléma az aktív emberek hiánya, és néhány Helyi Bizottságban nem nagyon
tudják mi is az a Mafihe, nem ismerik a nemzetközi kapcsolatainkat sem. Ezért gondoltunk egy országos bevonóra, amin ezeket részletesebben bemutatnánk.
Hegedüs Dávid: Nem kell feltétlenül nekünk, lehet úgy is, hogy kiküldünk anyagokat
a Helyi Bizottságoknak, és ti mutatjátok be.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Esetleg a Helyi Bizottságok hétvégéjén, a péntek esti program ez
lehetne, hogy bemutatjuk részletesebben a Mafihét.
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Soltész Attila: Nálunk Szegeden én el tudom képzelni, hogy zéró szemeszterre jönne minden Helyi Bizottságból valaki előadást tartani.
• Bemutatkozások
Maróti János Endre felhívta rá a figyelmet, hogy néhány tisztségviselő még mindig nem
küldte el a bemutatkozását, amit feltöltene a honlapra.
Hegedüs Dávid 11:58-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2017. március 04.

Hegedüs Dávid
Elnök

Bódai Viktória
Titkár
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