Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Vezetőségi Ülés

Időpont: 2016. április 16. 10:15
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A .
Melléklet:
• Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 5 fő
Napirendi pontok:
1. HB beszámolók, programok
2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
3. Országos programok
4. Egyebek
Szavazás a napirendi pontokról: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
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1. HB beszámolók, programok
• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)
Kruzsicz Bernadett beszámolt. Volt egy nemzetközi robotika verseny gyerekeknek, amin
ők is bemutatót tartottak, amire a kar kérte fel őket. Atomkiban új vezetőség van, velük
is szeretnének a korábbiakkal hasonló, jó viszonyt ápolni. Igyekszenek a tagjaikat regisztrálni a Mafihénél.
Szánthó Lénárd Lajos: A DHB honlapja hogyan nézzen ki? Van valami kívánság?
Tomán János: Egyelőre kérdéses, hogy mi hogy legyen, mert nem akarjuk, hogy mindenki
kötelezően Mafihe tag legyen, aki csak Döfihez szeretne csatlakozni. A régi alapszabályban nem volt ebből probléma, az új alapszabály miatt újra kell gondolni a két szervezet
közötti együttműködést.
• ELTE Helyi Bizottság (EHB)
Vanó Lilla beszámolt. A Budapesti Hétvége óta volt egy Gravitációs Hullám Party, ahol
Dávid Gyula volt az előadó, ezen kívül egy Tea és Kex Ispánovity Péterrel és két előadóval, valamint egy Fiziqs Túra Budapest környékén esti bográcsozással. Lesz a biológia
szakkal barátság buli, két színház és egy fizikus foci.
Tomán János: Ezeket mind egy valaki szervezi vagy mindenre van külön ember?
Vanó Lilla: Nem, ezt a programfelelősünk szervezi, meg vannak az általános elnökségi
tagok, akik segítenek neki, és én is segítek.
• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)
Nem jelent meg képviselőjük.
• Szegedi Helyi Bizottság (SzHB)
Soltész Attila beszámolt. Március a tavaszi szünetről és a zárthelyikről szólt. Most kezdenek aktivizálódni. Nyári szakmai gyakorlatok reklámozása céljából teaház hangulatban
volt egy programjuk, ahol az előadók elmondták, hogy milyen nyári gyakorlati témában
lehet hozzájuk csatlakozni. A félév további részében szerveznek szakestet, Ficsót, és egy
teaházat két hét múlvára, ahol Palla László lesz az előadó. Ennek a programnak a költségeit elvállalta az elméleti fizika tanszék, így az SzHB-nak csak a teát kell biztosítania.
Megkereste őket egy cég, szeretnének céglátogatást szervezni fizikushallgatóknak. Ezzel
kapcsolatban a hirdetésből veszik ki a részüket. Gondolkodnak bográcsozáson az utolsó
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hétre, de az még kialakulóban van.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: A Teaházon mennyien szoktatok lenni?
Soltész Attila: Változó, múlt félévben Dávid Gyula által tartott előadáson 60-an voltak.
• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)
Nagy-Csiha Zsuzsanna beszámolt. Húsvét előtt volt Scavenger Hunt nevű rendezvényük,
ami arról szólt, hogy mindenféle logikai útvesztőn át kellett eljutni a játékosoknak az
egyetem épülete és a botanikus kert részein. A program jól sikerült, voltak testnevelés és
földrajz szakosok is. Azóta a Pécsi Hétvégére készültek. Ami még nagyobb program lesz,
az a Jeges Tea nevű esemény, ahol Raffai Péter fog a gravitációs hullámokról előadást
tartani. 300 fős előadót kértek, remélik sokan lesznek ott. Lesznek még kisebb programjaik, Szám Anita LAN party-t szervez, illetve szeretnének kisebb közösségüknek is egy a
tegnapihoz hasonló bográcsozást csinálni.
Szegő Dóra: Ezeken kívül a PTE Alapítvány belső pályázatát próbáljuk beadni, amin
valószínűleg a Jeges Tea támogatását fogjuk kérni.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: A Fizikai Intézet szeretne bevonni minket a tanári minősítésbe.
Most éppen folyamatban van egy kérdőív létrehozása, amiben mi is segítünk. A Fizikai
Intézet teljes mértékben támogatja a PHB-t, az ülésekre delegált hallgatói képviselők közül írásba foglaltan az egyik HÖK-ös a másik pedig Mafihés.
Gajdos Tamás: Nincs egyetemi szintű tanári minősítés nálatok?
Nagy-Csiha Zsuzsanna: De van, de fizikán lett a legrosszabb, így az intézet elhatározta,
hogy szeretne változtatni belső felméréssel ezen.
Gajdos Tamás: Nekünk 12-13 karunk van, és BTK-s kérdéseket is rá kell tenni az egyetemi szintű kérdőívre, ezért szerintem jó ez a felmérés, mert ami ott kijött, az nem biztos,
hogy releváns.
Hegedüs Dávid az összes Helyi Bizottság felé kéri, hogy ha a levlistán kapnak egy e-mailt,
amiben az Elnökség kér valamit, akkor azt tegyék meg, ha továbbítani kell egy üzenetet,
akkor továbbítsák, mert az Elnökség nem akar közvetlenül a Helyi Bizottságok felé üzenni, viszont szeretné elérni őket. Illetve a Helyi Bizottságok ülésein készült jegyzőkönyvek
kerüljenek fel a honlapokra, hogy nyomon tudjuk követni a Helyi Bizottság életét. Minden Helyi Bizottság vezet jegyzőkönyvet az üléseiről?
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Mi vezetjük, csak nincsenek feltöltve.
Soltész Attila: Nálunk is van vezetve, de nincs feltöltve.
Hegedüs Dávid: A múltkori Vezetőségin szó volt egy közös arculat létrehozásáról. Hogy
áll ez?
Szánthó Lénárd Lajos: Aktív fejlesztés alatt van, még nincsenek logóink, de jelenleg
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abban se vagyok biztos, hogy wordpress-ben kéne legyen.
Tomán János: Mit szeretnél helyette?
Szánthó Lénárd Lajos: Például Django (Python) vagy Laravel (PHP) alapú megoldást.
Lényeg, hogy kevésbé legyen a támadások célpontja, tehát egy elterjedt, de nem annyira
elterjedt megoldás.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Biricz András Mátyás elmondta, hogy minden számlát a napokban begyűjt, hogy elkészülhessen
a gazdasági beszámoló, amit a tavaszi közgyűlésen kell elfogadni, ami előre láthatóan május
21-én lesz. Részletes pénzügyi beszámoló is akkorra várható.

3. Országos programok
• BSS:
Maróti János Endre elmondta, hogy elmarad a BSS, mert nem tudtak elég támogatót
szerezni. Ennek okán viszont már idén elindul a jövő évi BSS szervezése, keresnek támogatókat, előadókat, kitalálnak érdekes programokat.
• NYIFFF:
Maróti János Endre elmondta, hogy Dávid Gyula rábólintott, hogy szeptemberben legyen
a NYIFFF, így hivatalosan is eltolódott.
Hegedüs Dávid: Dávid Gyula elvileg még ebben a hónapban kiküldi az előfeladatokat.
• A dubnai Egyesített Atomkutató Intézet szemináriuma az Orosz Kulturális Központban:
Hegedüs Dávid elmondta, hogy csütörtökön voltak ott Galgóczi Gáborral, beszélgettek
velük, lehet hogy össze lehet hozni egy nyári iskolát, vagy valamilyen kirándulást, ezt még
egyeztetni kell velük.
• Német csereprogram:
Galgóczi Gábor elmondta, hogy az idei cserében a Mafihe tagjai mennek Németországba,
szeptember 8-11. között lesz a kirándulás.

4. Egyebek
• SzMSz
Hegedüs Dávid elmondta, hogy az Elnökség folyamatosan írja az SzMSz-t, de egyéb elfoglaltságok miatt nem halad túl jól, múltkor ki lett küldve a következő szerkesztés időpontja,
kérte, hogy legyenek ott Helyi Bizottságok képviselői, de senki sem volt ott, így nélkülük
született meg a rájuk vonatkozó rész.
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Tomán János: Ha kiküldtök vázlatot, azt szívesen átolvassuk. Hegedüs Dávid: Rendben,
akkor kiküldjük.
• Önkéntességi szerződés
Hegedüs Dávid elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is megkötjük a szerződést a Vezetőségi tagokkal, Németh Viktória fogja ezt intézni.
• Jubilleumi IAPS esemény
Nagy-Csiha Zsuzsanna érdeklődött, hogy a múltkori Vezetőségi ülésen felmerült jubilleumi
IAPS esemény, amit terveztünk, hogy lehetne Magyarországon a Mafihe szervezésében,
az meg lesz-e tartva. Maróti János Endre erre reagálva elmondta, hogy nagyon nehéz az
IAPS-et elérni, nem lehet velük rendesen kommunikálni, így esélytelen, hogy a Mafihe
megszervezze.
Hegedüs Dávid 11:39-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2016. április 16.

Hegedüs Dávid
Elnök

Németh Viktória
Titkár
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