Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Vezetőségi Ülés

Időpont: 2016. március 5. 10:11
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A .
Melléklet:
• Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 4 fő
Maróti János Endre a napirendi pontok módosítását kérte a következők szerint:
Napirendi pontok:
1. Országos programok
2. HB beszámolók, programok
3. Egyebek
Szavazás a módosított napirendi pontokról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség
egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
Az Elnök, Hegedüs Dávid nem tudott részt venni az ülésen, így a feladatát a titkár, Németh
Viktória vette át.
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1. Országos programok
• TISK:
Maróti János Endre elmondta, hogy a Téli Iskolán 37-en voltak jelen, jól lezajlott, bár
sajnos kevés vidéki résztvevőnk volt.
• NYIFFF:
Maróti János Endre elmondta, hogy szerinte jó ötlet lenne a NYIFFF-et szeptemberre
áttenni. Vidékiek mit gondolnak erről?
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Jó ötletnek tartom. Csak ne szeptember elején legyen, hogy lehessen terjeszteni az új emberek körében, továbbá rossz idő esetén kellemetlen lehet a
Balatonban kísérletezni.
Bors Noémi: Miért nincsen nyáron?
Maróti János Endre: Nehéz szállást foglalni, plusz a rengeteg nyári program mellett valószínűleg kevesebb embert tudnánk elérni.
Zsuga Lilla Veronika: Meg valószínűleg drágább is lenne.
Maróti János Endre: Szerintem nyáron nem jönnének annyian.
Tomán János: Emlékeim szerint a legutóbbi, szeptemberi jobb időpont volt.
Németh Viktória: Ez csak felvetés, ha mindenki szerint jobb, akkor nagyobb hatékonysággal lehet Dávid Gyulánál érvelni, talán meg lehet győzni. A következő hetekben megkeressük őt.
• Kolozsvári Csereprogram:
Galgóczi Gábor elmondta, hogy a napokban sikerült felvennie a kapcsolatot a kolozsváriakkal, a Kísérletszombat április 16-án lesz. Szállást és kísérletet kapunk. Ezen a hétvégén
van a Pécsi Hétvége és a Tor-túra is. Mit mondjunk a Kolozsváriaknak?
Zsuga Lilla Veronika: Tavaly is voltunk, nagyon jó volt, most is kéne valaki aki megy.
Németh Viktória: Ha jobban promózzuk, biztos hogy lesznek többen, akik menni szeretnének.
Vanó Lilla: Igen, de a Pécsi Hétvége és a Tor-túra elvonja az embereket.
Biricz András Mátyás: A Fizika Mindenkié is sokakat érinthet.
Németh Viktória: Tóth Zsolt azt mondta, hogy a Fizika Mindenkiét megoldja előadókkal,
nem szükségszerű a hallgatók jelenléte.
Zsuga Lilla Veronika: Beszéltem Farkas Zitával, a kolozsvári szervezővel, és azt mondta
problémák vannak Kolozsvárott, lehet, hogy meg sem tudják oldani. Bár ez lehet, hogy
már nem aktuális, mert 2 hónapja beszéltünk erről.
Galgóczi Gábor: Meg tudják oldani, és lehet, hogy meg tudják oldani a szállást is. Én
pedig felvetettem, hogy ők is jöhetnének valamikor. Azt mondták, hogy nincsenek olyan
sokan, és nem tudják kik jönnének, de majd megbeszélik, és tárgyalunk az időpontról.
Zsuga Lilla Veronika: Akarjátok, hogy ezt is promózzuk, vagy inkább a Pécsi Hétvégét?
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Németh Viktória: Mindenképpen kell ezt is, de az Elnökség nyilván Pécsett lesz.
Zsuga Lilla Veronika: Tavaly 10-en voltunk Kolozsvárott. Érdemes reklámozni, a tavalyi
két BME-s részvevő azóta már az MFHB elnökség része.
Németh Viktória: Minden elnökség promózza, terjessze a programot, de azt is mondjátok,
hogy az útiköltséget maguknak kell fizetni.
Vanó Lilla: Kolozsváriak nem tudják áttenni máskorra?
Németh Viktória: Nem tudják, ez egy nagyobb volumenű esemény, több városból mennek
oda iskolások kísérleteket nézni.
Tomán János: Ha kapunk valami írott formában leírást az eseményről, akkor azt tudjuk
hírdetni.
Németh Viktória: A héten kaptunk erről dátumot. A napokban írunk mindenképp leírást,
vezetőségire kiküldjük.
• PLANCKS:
Galgóczi Gábor elmondta, hogy első alkalommal 4-5 csapat indult, annyian részt is vettek
a versenyen, majd a következő évben éppen a sok jelentkező miatt már előválogatót kellett
tartani. Idén is erre számítottunk, de csak 2 csapat jelentkezett, ők is az ELTE-ről. Más
egyetemről miért nem jelentkeztek szerintetek? Az úti cél miatt? Idén ugye Bukarestben
van, tavaly Amszterdamban volt.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Szerintem nincs sok érdeklődő, aki pedig az, az leterhelt. Nálunk
talán egy csapatnyi összejönne még az aktívabb fizikusokból.
Bors Noémi: Nálunk kevés az elméleti fizikus, akit érdekel, az pedig elfoglalt. Tavaly egy
csapatot érdekelt az úti cél miatt, de végül nem mentek. De nem nagy az érdeklődés
egyébként sem.
Tomán János: Nálunk nemigen van érdeklődés ilyen komoly fizikaverseny iránt. Az International Pysychist Tournament esetleg érdekel embereket, de még arra sem volt sok
jelentkező.
• CERN kirándulás:
Németh Viktória megkérte a jelenlévőket, hogy meséljenek az élményeikről, mi tetszett,
mi nem, miben változtatnának.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Nagyon jó volt. A jövőbeli szervezéshez annyit, hogy a CERN
múzeum nagyon jó. Aki nem tudja, a program az volt, hogy első nap Lausanne-ban
voltunk, a második napon mentünk volna az ILL-be, de azt lemondták a párizsi terrortámadásra hivatkozva, mivel újraszervezik a biztonsági rendszerüket. Helyette voltunk
a CERN múzeumban, ami érdekes volt. Nagyon fontos, sokat számít, ha csak azután
megy el az ember a CERN-be, sokat lehet ott előre tanulni. Harmadik napon mentünk a
CERN-be ténylegesen. A szállás jó volt, és mókás, mivel egy atom bunkerben aludtunk.
Mindenhol magyarok voltak, és jó volt ez is, hogy magyar idegenvezetések is voltak.
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Németh Viktória: Többiek?
Zsuga Lilla Veronika: Volt nálunk egy srác, aki panaszkodott, hogy túl közel van a hirdetéshez képest az utazás, nehéz neki félretennie ennyi pénzt 1 hónap alatt. Lehetne-e
előbb hirdetni egy nagyjából összeggel az utat?
Németh Viktória: Az elmúlt néhány évben márciusban volt, most a február miatt nem
lett időben elkezdve. A következőt már október végén hirdetni fogjuk.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Szóban akár szeptembertől is lehet hirdetni.
Vanó Lilla: Szerintem a gólyákon kívül mindenki tudja, hogy ez van, a gólyák pedig már
szeptemberben tudhatják, hogy mikor lesz, és hogy lesz ez a kirándulás, így előre tudnak
rá gyűjteni.
Németh Viktória: A 30 000 Ft hozzávetőlegesen reális ár.
Biricz András Mátyás: Az árát változtatni kéne annak függvényében, hogy az utazás alatt
visszaadni macerás a pénzt az étkezés és költések kapcsán.
Németh Viktória: Tehát a reggelizésre megoldást kell találni. Vagy olcsóbb legyen annyival, és mindenki oldja meg, vagy szervezzünk, és legyen kicsit drágább.
Tomán János: Szerintem régen sem volt olyan, hogy a Mafihe szervez reggelit.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Viszont az nem mindegy, hogy hogy van hirdetve, zavarodást
okoz, hogy a leírásban a Mafihe biztosít reggelit, mert az azt jelenti, hogy felkelek és ott
a reggeli. A valóságban pedig ez azt jelentette, hogy kifizetik a reggelit, amit megveszünk
magunknak.
Maróti János Endre: Akkor mondjuk 25 ezer Ft legyen, és ne legyen reggeli.
Németh Viktória: Azt is szeretném kérni, hogy reklámozzuk jövőre jobban a felsőbb éves
körökben, mivel idén nagyon sok gólya volt, így ők már jövőre nem mennek ki, hiszen ők
már voltak, és többször nem mehetnek ugye, így egyre inkább a gólyák irányába menne
ez az esemény, holott ez inkább jobb azoknak, akik már tanultak valami olyasmit, ami ott
zajlik. Ezért reklámozni kell a felsőbb éveseknek a programot jobban, hogy a gólyákból
kevesebb legyen jövőre.
• BSS:
Galgóczi Gábor elmondta, hogy nagy valószínűséggel nyáron mehet Svájcba dolgozni, így
nem tud hazajönni, és kiesne a BSS szervezéséből. Ezért ahhoz, hogy a szervezés megvalósulhasson kéne valaki, aki elvállalja a főszervező posztot.
Németh Viktória: Az a probléma, hogy júliusig még 4 hónap van. Nehézkes ennyi idő
alatt támogatókat találni, pénzt szerezni a megvalósításhoz. Rövid az idő, és a szállás
keresés is nehéz. Tavaly már decemberben majdnem fix volt a szállás, ehhez a március
késő.
Galgóczi Gábor: A szállás nem gond, tavaly megbeszéltem a kollégium igazgatójával,
hogy idén is mehetünk, ha szervezünk.
Vanó Lilla: Lehetne téma a gravitációs hullámok.
Németh Viktória: Ha úgy döntünk, hogy megcsináljuk, akkor kell valaki, aki megszervezi, mert Gábor nélkül ez húzós lenne, és utolsó két hétben nagyon sűrű minden, ott kell
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valaki, aki itt van végig.
Zsuga Lilla Veronika: Mikor is lesz?
Németh Viktória: Ha lesz, akkor nagyjából akkor, mint tavaly.
Biricz András Mátyás: AZ ICPS-hez is lehetne igazítani.
Pál Bernadett Diána: Annyit kérnék, hogy ha lesz, akkor legyen egy csoport, ahol rendszeresen, naprakész információk vannak, hogy amint minden megvan én is elkezdhessek
dolgozni a plakáton, póló terven, meg ami még kell.
Németh Viktória: Ezek mellett még van egy másik programunk is, Vámi Tamás Álmost
megkereste az IAPS elnök, hogy mi lenne, ha egy minikonferencia lenne Magyarországon
az IAPS-nek. Ez egy IAPS Alumni lenne, Tamás elvállalná ennek a szervezését, de ugye
ez is pénzbe kerülne. Az merült fel a két nappal ezelőtti elnökségin, hogy ha az IAPS tud
rá adni pénzt, akkor megszervezzük. Ha szeretnénk, hogy legyen, akkor vagy nyárra, vagy
őszre lehetne ezt szervezni. Nyáron a BSS és ez kissé leterhelné a Mafihét. Vagy nyáron
BSS, ez meg ősszel lehetne, de akkor az a kérdés, hogy ősszel mikor, hiszen nagyon sok a
program. A másik lehetőség, hogy BSS és Alumni egy helyen, egymás után, azaz, hogy
az első három napra megcsinálnánk az Alumnit, mondjuk péntek, szombat, vasárnap, és
vasárnapi BSS regisztráció után hétfőtől menne az iskola. Ez szervezés szempontjából
könnyebb lenne, de pénzügyileg megterhelő.
Pál Bernadett Diána: A 30 éves szülinapra idehívjuk őket, utána ha ott a BSS, akkor a
Balaton is vonzhatná őket, talán több lenne a jelen lévő.
Németh Viktória: Kérdés, hogy megéri-e nekik 2 éjszakára Magyarországra jönni. Ha a
BSS-sel egyben lenne, akkor lehet, hogy több látogató lenne. Így lenne praktikus. Két
külön program lenne, csak egymás után, szerintem jó ötlet.
Vanó Lilla: Szerintem így a szállás keresés is egyszerűbb.
Maróti János Endre: Az alapítótagoknak az Alumni ingyen kéne legyen, az nekünk kiadás.
Vanó Lilla: Nem tudom, hogy gondolta az IAPS, odaadják a szervezést, és mi még fizessük is ki.
Zsuga Lilla Veronika: Szerintem ezzel szívességet teszünk nekik.
Németh Viktória: Mikor legyen? Mi legyen a BSS-el?
Maróti János Endre: Egy idő után a BSS szervezését átveszem én meg az elnökség Gábortól.
Galgóczi Gábor: Akár heti fix munkaórákat erre meg is beszélhetnénk.
Németh Viktória: Támogatom.
Zsuga Lilla Veronika: Én szívesen segítek a szervezésben, de lesz egy húzósabb hónap, a
szakdoga leadás és záróvizsga környékén, ahol nem tudok majd nagyon aktív lenni.
Németh Viktória: Ha most döntünk is, akkor azt szeretném kérni, hogy legyen egy valaki, aki a főszervező, akit lehet bármivel zaklatni, akihez befut minden információ, és a
helyszínen is ott lesz. Nyilván segítenek majd neki.
Vanó Lilla: Én is szívesen segítek majd, könnyebb lesz a vizsgaidőszakom is. Elvileg július
közepén megyek azonban egy nyári iskolára, de ez még kétes.
Maróti János Endre: Leszek én a főszervező.
Németh Viktória: Tehát megszervezzük a nyári iskolát, viszont akkor kell egy téma. Olyan
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kéne, akihez előadókat is könnyű keresni. Vanó Lilla felvetette az előbb a gravitációs hullámokat.
Maróti János Endre: Ehhez a témához talán támogatókat is könnyebb szerezni.
Bors Noémi: Szegeden is van a témában kutató.
Németh Viktória: Ha ez jó téma, akkor ezzel kapcsolatban keresni kell előadókat.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Lehetne ilyen elméleti rész is, például általános relativitás elmélet.
Galgóczi Gábor: Szakmai oldalt is be lehet hozni a képbe, később megbeszélhetjük.
Tomán János: Időpont mikor lenne?
Németh Viktória: Július 10-17 vagy 17-24.
Vanó Lilla: Én az előbbit támogatom.
Németh Viktória: Én is, távol van az ICPS-től, van idő pihenni, és nem is vizsgaidőszak.
Kérdés még, hogy honnan szerzünk pénzt.
Zsuga Lilla Veronika: A BSS-nél volt ugye részvételi díj, az mennyit fed?
Galgóczi Gábor: Kb. 20%-ot.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Szerintem kérhetnénk többet. Ha tudjuk előre, akkor meg lehet
pályázni.
Zsuga Lilla: Olcsóbb helyszínt nem lehet találni?
Galgóczi Gábor: Kell két terem a vetítésnek, plusz a nagy nyári meleg miatt kellett a
légkondícionáló is. Kereshetünk másik helyet, de nem tudom, milyen hotelek vannak ott.
Németh Viktória: Nem lenne rossz ebből hagyományt csinálni. Az idő rövidsége miatt a
hó végéig, ami még kb. 20 nap, addig vegyétek fel a korábbi helyszínekkel a kapcsolatot,
és keressetek támogatókat. Támogatók nélkül kár is szervezni, pénz nélkül minden bukik.
Április 1-jével nemzetközileg reklámozni még talán pont jó. Bár nem tudom, reális-e ezt
kérni, hogy 20 nap alatt meglegyen mindennek az alapja, de a késői ötlet miatt sajnos
szorít az idő. Kell a reklám, hogy jöjjenek a külföldiek is. Tehát március 31-ig tudjuk
meg, hogy meg tudjuk-e csinálni, és hogy lesz-e rá forrás.
Zsuga Lilla Veronika: Ha már a CERN-nél sem nagy dolog a reggeli, itt is lehetne hogy
mindenki magának szervez.
Németh Viktória: Szerintem itt kell az a kényelem, hogy szervezett étkezés legyen.
Vanó Lilla: Növelhetjük a részvételi díjat, és mondhatjuk, hogy benne van az étkezés.
Vámi Tamás Álmos megérkezett 10:50-kor.
Németh Viktória: Mi legyen az Alumnival? Mondjuk azt, hogy megcsináljuk, vagy azt,
hogy ne?
Pál Bernadett Diána: Ha fizeti az IAPS, akkor jó.
Bors Noémi: Ha bírjátok a BSS mellé a szervezők, akkor jó.
Zsuga Lilla Veronika: Az alapítók hova valósiak?
Németh Viktória: Magyarok, debreceniek leginkább.
Vámi Tamás Álmos: 137-en írták alá az alapító okiratot, ebből 50 már biztosan Budapesten van.
Vanó Lilla: Ha az IAPS fizeti, akkor szerintem mindenképp csináljuk meg az Alumnit,
így összesen 10 nap lenne a BSS-sel együtt, amiből 3 nap az Alumni.
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Németh Viktória: Ez jó reklám is lenne a BSS-nek.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Nekem nemigen van időm szervezni, sem elmenni. Mennyire van
igény az embereknek, hogy legyen ilyen?
Vámi Tamás Álmos: Az IAPS-nek volt erről egy felmérése, és arra jutottak, hogy van rá
igány.
Tomán János: Én nem érzem magam érintettek, számomra az IAPS egy teljesen külön
világ, nem tudok érdemben hozzászólni. Hogy lesz-e Alumni, vagy sem, nekem mindegy.
Németh Viktória: Az a konklúzió, hogy az Alumni az IAPS függvénye, ha kifizetik a
szervezést, akkor rendben van. A BSS pedig megszervezésre kerül. Főszervező Maróti
János Endre, a szervezőgárda tagjai: Galgóczi Gábor, Való Lilla, Zsuga Lilla Veronika,
Rácz Gergely. A fő téma pedig a gravitációs hullámok.

2. HB beszámolók, programok
• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)
Tomán János beszámolt. November óta sok minden nem történt, a vizsgaidőszak alatt
drasztikusan lecsökkent az aktivitás az egyesületben. Jövőhéten lesz egy szakest, ami
csocsózást és szórakozást foglal magában egy vendéglátóipari egységben. Március 19-én
tudományos fesztivál lesz Debrecenben, oda mennek kísérletezni. Május 29-én Székelyhídra mennek Böjte Csabának az árvaházába, jótékonysági akció lesz, ahol élelmet, játékokat
gyűjtenek. Lesz egy logikus est március 25-én, ahol logikai játékokkal lehet játszani. Ezt
a fizikai intézetben és az ATOMKI-ban fogják hirdetni. Szeretnék ezt jobban promózni,
hogy akár városi program legyen a későbbiekben. A Debreceni Hétvégét szeptemberre
szerették volna, de a megbeszéltek alapján ez inkább október kell legyen. A Közgyűlést
(KGY) tarthatná az Egyesület Debrecenben.
Németh Viktória: Az sajnos alapszabály szerint nem lehet.
Vanó Lilla: A német csere mikor lesz?
Galgóczi Gábor: szeptember 9-11.
Némth Viktória: A Kutatók Éjszakája pedig szeptember 30-án. Azaz van két szabad
hétvége közte, ha az egyik a NYIFFF, akkor a másik lehetne a debreceni hétvége.
Tomán János: Szerintem túl sok lenne egymás után ennyi aktív program.
Németh Viktória: Nem tudom, hogy mennyi lenne az átfedés a NYIFFF és a Debreceni
hétvége résztvevői között.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Engem érintene.
Németh Viktória: Lehet idén a KGY október elején is, hisz a Kutatók Éjszakája mindenkit otthon érint. Szeptemberben is lehetne, de oda szerintem nem fér be.
Tomán János: Most már a KGY egy nap, el lehet utazni annyi időre könnyedén.
Vanó Lilla: Szerintem jobb a szombat, mert ha Budapestre jön valaki, jobb 2 napra jönni
akkor.
Zsuga Lilla Veronika: Skype-on lehet jelen lenni?
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Németh Viktória: A jegyzőkönyvírás miatt ez nagyon kellemetlen és nehéz, mindenki legyen jelen, aki tud, ne skype-on. Mindenképp hétvégén kell legyen a KGY emiatt.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Nincs valami más szállás? Rossz az Eötvös Kollégiumban a földön aludni.
Vanó Lilla: Jó előre nehéz foglalni, ha nem tudjuk, hányan jönnek.
Németh Viktória: Meg lehet oldani más szállást, de akkor akkor egy hónappal előtte le
kell zárni a jelentkezést.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Ha Workshop fontos, akkor lehet ezt kellően hangsúlyozni, és
akkor feljönnek majd péntekre mindannyian.
Németh Viktória: Akkor mire jutottunk a szeptemberrel?
Tomán János: Minél később lenne a debreceni hétvége, annál kisebb az esélye, hogy tudunk szabadban főzni.
Bors Noémi: Meg novemberben lesz a Szegedi Hétvége is.
Németh Viktóra: Az október nincs kihasználva, csak a KGY van akkor. Nem tudom,
novemberben, vagy október végén hogy lesznek a zh-k. November 5-6 jó lenne Szegedre,
és októberben lehetne a KGY után a Debreceni Hétvége.
Bors Noémi: Szerintem korai a november eleje.
Vanó Lilla: November vége esetleg?
Németh Viktória: Akkor meg jön a vizsgaidőszak.
Maróti János Endre: Akkor a NYIFFF-et tegyük át későbbre?
Németh Viktória: Nem, a NYIFFF marad, akkor legyen a szegedi hétvége november 18án. Az októberrel mi legyen? Mi lenne, ha októberben lenne a Budapesti Hétvége és a
KGY egyben?
Vanó Lilla: Így nehezebb volna szakmai programot szervezni.
Németh Viktória: Viszont ha ez a kettő össze lenne kötve, akkor tavasszal meg lehetne
valamelyik őszi hétvége helyette, vagy a debreceni vagy a szegedi.
Zsuga Lilla Veronika: Az 5-6. hét környékén jönnek a zh-k, ha nem akkor lesz, akkor jó
ötlet.
Vanó Lilla: Gondolkozom még ezen a szakmai program részén, elhúzódó KGY ellehetetleníti a programot.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Nem fog elhúzódni szerintem.
Vanó Lilla: Nekem van rossz tapasztalatom erről.
Németh Viktória: Több jelentkező esetén előre kérünk motivációs levelet, és akkor biztos
nem húzódik el a sok azonos posztra jelentkező miatt.
Vámi Tamás Álmos: Szerintem motiváló, hogy adott időre végeznünk kell, mert mondjuk
laborba megyünk.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Ha a pénteki workshopba ágyaznánk ezt bele, akkor nem húzódna el.
Vámi Tamás Álmos: De akár pénteken is mehetnénk laborba.
Vanó Lilla: A vidékiek közül ha későn ér fel valaki, annak ez gond lehet.
Maróti János Endre: Mi lenne ha szombaton előbb lenne a laborlátogatás, és csak utána
a KGY?
Németh Viktória: Ez még jobb ötlet. Pénteken a workshop, szombat reggel labor, és
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utána KGY.
Vanó Lilla: Viszont így Szeged kaphatna egy jobb időjárású időpontot a hétvégére.
Németh Viktória: Mi lenne akkor, ha tavasszal lenne?
Bors Noémi: Nekünk jó.
Németh Viktória: Így a Debreceni hétvége lehetne novemberben. Jani mi a véleményed?
Tomán János: Majd beszélni fogunk akkor erről, hogy legyen novemberben.
• Szegedi Helyi Bizottság (SzHB)
Bors Noémi beszámolt. Volt csocsóbajnokság február 17-én, február 25-én volt egy teaház,
ahol egy már végzett srác volt az előadó, a félvezetőkről beszélt. Palla László április 25-én
ad elő mágneses monopólusokról. Lesz majd szakest, és társas estet is szerveznek.
• ELTE Helyi Bizottság (EHB)
Vanó Lilla beszámolt. November elején egy TDK és Szakdolgozati hetünk volt, az elején
sokan voltak, 45-ről a hét végére arányosan 15-re csökkent a látogatók száma. Volt MOEV,
egész hatékony volt, egy fizika-töri tanáris gólya nyert. Volt Tea és kex, ahol beszélgettünk
egy előadóval. Mikulásbuli is volt, kevesen voltunk, ennek oka leginkább a vizsgaidőszak
kezdete. Új programfelelősünk lett Rácz Gergely, plusz egy új általános elnökségi tagunk
lett. Szerveztünk többször fizikus korcsolyázást, most van ugye továbbá a Budapesti
Hétvége. Lesz megint Tea és kex, szervezünk túrát és focit. A gravitációs hullámok
kapcsán is szervezünk egy bulit jövőhétre.
• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)
Zsuga Lilla Veronika felolvasta az elnök, Németh Péter által írt beszámolót. Írásbeli
beszámoló mellékele. Zsuga Lilla Veronika kiegészítette mindezt azzal, hogy novemberhez
képest változott az elnökség összetétele, az új elnök Németh Péter, a programfelelős pedig
Schaf Alexa Lili.
• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)
Nagy-Csiha Zsuzsanna beszámolt. Szegő Dóra nagyon jól csinálja a facebook oldalunkat, aktívan nézik, és megosztják a hallgatók a programokat. Szerveztek karácsonyozást,
a tanárok és a Phd-sok nagyon lelkesek, és támogatják, viszont hallgató nem volt sok.
Csillagász csütörtököt is szerveztek, és a Lánchíd-rádió interjút is készített ennek kapcsán
Zsuzsival. Az egyetemi újság is készített interjút. Szervezés alatt van egy LAN-parti is.
Húsvétkor csokitojás-kincskeresés lesz az egyetem épületén belül, le kell fotózni ezt-azt.
Lesz megint Jeges tea, Raffai Péter lesz az előadó. Megrendezésre kerül a Pécsi Hétvége,
jövőhéten elindul a jelentkezés. Lett egy új általános elnökségi tagjuk.
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Nagy-Csiha Zsuzsanna: A Pécsi Hétvégével kapcsolatban az a terv, hogy pénteken lesz
a laborlátogatás, meg bográcsozás, a szállás a megszokott lesz. Jegyeket megpróbálunk
szerezni. Jelentkezőktől függően a múltkori labort megnézzük, meg egy röntgenlézeres
meg egy lézeres restaurációs labort. Szombaton vezetőségi lesz, azután városnézés. Este
ha szép idő lesz, a Zselici Csillagparkba szervezünk túrát, ide megfelelő felszerelés, ruha
kell majd az embereknek. Tehát ez szervezett éjszakai túra, szabadszemes megfigyelés.
Vasárnap igény esetén városnézést még lehet, de szervezett program nem lesz. Tervezünk
számháborúzást. Mikor kezdődjön pénteken a program?
Tomán János: Nekünk közel 6 óra az út, szóval pénteken elég későre énrünk oda.
Vanó Lilla: Nekünk úgy van vonatunk, hogy nagyjából 6-ra érnénk oda.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Aznap akkor csak tényleg nagyjából a bográcsozás fér bele.

3. Egyebek
• arculat
Maróti János Endre egységes arculatot szeretne adni a Mafihének, hogy a honlapok és a
kör e-mailek egységesen legyenek formázva, látszódjon, hogy a Helyi Bizottságok a Mafihéhez tartoznak.
Nagy- Csiha Zsuzsanna: Támogatom.
Zsuga Lilla Veronika: Mi is örülnénk neki.
Tomán János: Csodás ötlet.
Bors Noémi: Mi is örülnénk neki, a honlapunk rossz minőségű, a honlapfelelősünk nem a
legjobb szakember.
Szánthó Lénárd Lajos: Szívesen segítek bármiben, ha kell segítség, szóljatok.
Maróti János Endre: A logók megmaradnak, vagy kicsit változtatnánk rajta.
Tomán János: Akkor ez azt jelenti, hogy ti lecserélitek, mi meg használjuk?
Maróti János Endre: Igen.
Németh Viktória: Akkor ezzel mindenki egyetért, Lénárd belekezdhet.
Tóth Petra Szandra: A Mafigyelő honlap nagyon nem hasonlít a Mafihéhez, ezt volt, aki
már szóvá tette. Ezen is lehetne alakítani.
Németh Viktória: Lénárddal üljetek össze, és változtassatok.
• helyi bizottság tagok listája
Szánthó Lénárd Lajos elmondta, hogy a my.mafihe.hu-ra bejelentkezve az admin felületen láthatják a Helyi Bizottságok elnökei a jelentkezőket, adataikat, mindent, lehet ezt
exportálni is.
Maróti János Endre: Lehetne, hogy valami normális formátumban történjen, ne csv fájlban? Nekem nem nyitja meg szinte semmi.
Szánthó Lénárd Lajos: Lehetne, de nem megnyitni kell, hanem importálni. Csinálok egy
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leírást, amit majd felteszek.
• SzMSz
Vámi Tamás Álmos felvetette, hogy a vidékieknek is jelen kéne lenniük a Mafihe SzMSzének írásakor, mivel sok minden őket érintő ügy kerül rögzítésre benne.
Németh Viktória: A KGY estéjén elkezdődött egy munka, amit csináltunk utána is, viszont a vizsgaidőszak, majd Dávid távolléte miatt szünetelt, és még a mai napig nincs
kész. Ha Hegedüs Dávid hazajön, ezt orvosolni kell. Pénzügyekből semmi sincs még leírva, ezeket ki kell találni. Vámi Tamás Álmos, te ezt hogy gondoltad?
Vámi Tamás Álmos: Lehet, hogy következő hétvégén ezt be kéne tervezni.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Húsvét esetleg?
Németh Viktória: Az többeknek nem jó.
Zsuga Lilla Veronika: Erre elég lehet HB-nként egy ember, ugye?
Németh Viktória: Igen, akár skype-on is megoldhatjuk ezt, Google Docs alapján, közösen
szerkeszthetően.
Tomán János: Elvileg május 30-ig kéne egy KGY-t is tartani.
Németh Viktória: Tényleg, lesz egy tavaszi KGY valamikor, a könyvelőnk ami ráérésétől
is függ. De az a baj, hogy ezen a KGY-n el is kéne már fogadni ezt az SzMSz-t.
Maróti János Endre: Mi lenne, ha az elnökségi után maradnánk, és a többiek skype-on
becsatlakoznának, és írnánk akkor az SzMSz-t?
Németh Viktória: Ez tűnik eddig a legjobb ötletnek, akkor ezt majd a vezetőségi emailezésében megszervezzük.
• naptár
Tomán János felveette, hogy legyen egy közös Mafihe naptár, leginkább egy google naptár,
amibe mindenkinek minden eseménye bekerül, így a Helyi Bizottságok minden fontosról
időben tudnának értesülni.
Németh Viktória: Régen ez működött, akkor fel is töltöttem tartalommal, de aztán ez
valamiért elhalt. De ez nagyon jó ötlet, Lénárddal felélesztjük.
• alapszabály
Németh Viktória elmondta, hogy októberben leadásra került az Alapszabály, amiről február 29-én jött végzés, miszerint hiánypótlásban javítsunk összesen két pontot. Az egyik
egy nem jól lehivatkozott paragrafus, a másik pedig az, hogy azt írtuk, hogy az Elnökségben szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt, ami ellentmond annak, hogy a tagok
egyenjogúak, így arra módosult, hogy szavazategyenlőség esetén elvetettnek kell tekinteni
a javaslatot. Ha Hegedüs Dávid hazajött, ügyfélkapun leadjuk a hiánypótlást, reméljük
elfogadják, és újra közhasznúak leszünk.
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• információ áramlása
Nagy-Csiha Zsuzsanna kérte, hogy bárki ha tud valami adott konkrét tervezett időpontot,
akkor arról előre szóljon, ne csak a már megszervezett programot, hanem tényleg előre.
Ha van plakát, azt is küldjük, hogy időben tudják reklámozni, ahhoz szervezni a helyi
programokat.
Németh Viktória: Erre lesz jó a naptár is, lehet az, hogy ami nem fix program, azt csak
kérdőjellel írjuk be.

Németh Viktória 12:20-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2016. március 5.

Németh Viktória
Titkár

Bélteki János
Jegyzőkönyvvezető

12

