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Szakterületi Csoport ülés - összefoglaló:

Kornél pár mondatban összefoglalta, hogy mi történt a Szakterületi Csoport múlt 
heti ülésén. Ami minket most legjobban érint, az a Facebook és a honlap téma. A 
Hök honlap-struktúrája megújul. Össze lesz kötve a facebookkal, illetve az egyes 
hírek, ilyesmik címkékkel lesznek ellátva, így kikerülve a megfelelő szakterület 
honlapjára. Ha akarjuk, nekünk is van lehetőségünk erre az integrációra. Ezenkívül 
az egyes facebook-események meghirdetője nem egy-egy személy lenne, hanem az 
adott szervezet.

A jelenlévők jó ötletnek tartják az integrációt, de maradjunk meg EHB és fizika 
szakterület. Viszont így össze leszünk kötve a Hök honlappal, ami jó. Mindezt 
egyhangúan megszavaztuk (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás). Majd Horváth Peti, mint 
honlapfelelős egyezteti a technikai részleteket.

A facebookra kéne egy EHB oldalt csinálni amelyet folyamatosan frissítünk majd. 
Ennek megcsinálását és felügyelését Janka elvállalja.

Programok:

1) Fiziqs buli

Haász Tamás elmondása szerint a Dimenzió buli jól sikerült, nagyon sokan voltak a 
szakterületekről. Nagyjából 130 fős részvételi arány volt.



1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., 2.64
Tel: (1) 372-2701
Fax: (1) 372-2509

E-mail: mafihe@mafihe.hu
Web: http://www.mafihe.hu

 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
Alapítva 1988, közhasznú társaság,

a Nemzetközi Fizikushallgatók Egyesületének tagja

Horváth L Bence szerint egyedül a zene volt gyenge pont, de az utolsó pillanatban 
sikerült dj-t szerezni, viszont ő 15 000 Ft-ot kért. Az MFHB valószínű fizet belőle 
5000-et, csak még meg kell szavazniuk. Tehát 10 000 Ft mínusszal zártuk a bulit.

2) Előadói Kör

Haász Tamás szerint egész jól sikerült, megvolt a két előadás, mindkettő érdekes 
volt. Összesen 18 fő vett részt rajta.

Jövő héten lesz a következő Előadói Kör, dec. 5-én szerdán. Lehetséges előadók: 
Varga Tamás Norbert (fedési exobolygók), Kukucska Gergő, Sárádi Andris...

Ezenkívül még az utána lévő héten, dec. 12-én  szerdán tartunk majd egy Előadói 
kört.

3) Lasertag

Pintér Ádám beszámolója szerint végül 12 résztvevő volt. Jól sikerült, jó volt a 
hangulat. Minden rendben volt.

Ebben a félévben már nem kéne tartani Laser Taget, mert jönnek a zh-k, valószínű 
nem nagyon jönnének az emberek. Vizsgaidőszakban pedig tavaly is elhalt a 
próbálkozás. Tehát nagyjából a tavaszi szorgalmi időszak első hetében lehetne a 
következő.

4) Mikulás buli, leendő programok

Dec. 6-án lesz az Ortvay eredményhirdetés, ez utánra terveztünk egy Fiziqs bulit. De 
aznap lesz egy össznépi ELTE-s Mikulásbuli, ezért nem biztos, hogy azzal egy 
időben kéne szervezni a mi bulinkat. Esetleg tarthatnánk Fiziqs bulit másnap, dec. 
7-én pénteken. 

Szavaztunk arról, hogy elhalasszuk-e a Fiziqs bulit dec. 6-án. Eredmény: 6 igen, 0 
nem, 3 tartózkodás.

Viszont mindenképp kéne valami program helyette. Janka felvetette a korizást. 
Horváth L Bence javasolta, hogy tartsunk egy planetárium látogatást karácsony 
előtt. Dologh Bence beszél majd Verával, aki az illetékes, hogy pontosan mikor 
mehetnénk. Az utolsó hétre lenne a legjobb. Valószínű népszerű lenne, de sok lesz a 
zh, jó időpontot kell találni. Lehet hatékonyabb lenne jövő félévben. Vagy esetleg 
tarthatnánk egy fizikus sörözést dec. 7-én pénteken. 
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Megvitattuk a kérdést, arra jutottunk, hogy megtartjuk a két Előadói Kört, Dologh 
Bence beszél Verával jövő hét kedden, dec. 7-re pedig meghirdetünk egy sörözést.

Almády Balázs szerint A BME-sek is kaphatóak lennének egy planetárium 
látogatásra, már egy ideje próbálják leszervezni. Azt kérdezi, esetleg az EHB-s 
planetáriumba beférnének-e BME-sek is.

Közös egyetértéssel azt válaszoltuk, hogy 10 helyet biztosíthatnánk a BME-seknek a 
30-ból (mert ennyien mehetnek egyszerre). Karácsony előtt csak egy planetárium 
látogatás lenne, és a tavaszi félévben még egy, vagy a tavaszi félévben kettő.

A sörözésre meg kell csinálni a facebook eseményt. A helyen kell elgondolkodni. 
Lehetne a Pinyóban, illetve Janka javasolt egy helyet a Mester utcában, Mester Café 
a neve, jó hely, egy pizzázó emeletén van, ha lefoglaljuk az egész helyet, akkor bőven 
elég. Még a BEAC esélyes, azzal csak annyi a baj, hogy drága.

Kukucska Gergő szerint a planetárium látogatás idejét minél előbb le kéne fixálni, 
nehogy ütközzön pl egy FÓKA-val.

5) KFKI látogatás

Tóth Zsolti azt mondja, tavasz elején lesz szervezve egy KFKI látogatás (a szorgalmi 
időszak elején), ebbe az EHB is beszállhatna, lenne rá igény.

6) FÓKA

Kukucska Gergő szerint megyeget, a szokásosakat tartjuk, plusz most így a 
vizsgaidőszak előtt lesz tartva még több másik is. Van egy FÓKA facebook oldal, 
meg egy csoport az előadóknak. Vannak kinn plakátok mindenfelé a két épületben, 
más szakokról is írhatnak a hallgatók, hogy tartsunk nekik FÓKA-t.

Gergő lassan 30 óra FÓKA-t tartott összesen, ebből felajánlana 10 órányi jutkert (kb 
6000 Ft) arra, hogy az EHB örökbe fogadjon egy oroszlánfókát az állatkertből.

7) Színház

Második félévre kéne szervezni ismét fizikus színházat, Lilla elvállalja.
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Egyéb:

Széchenyi István kérdezteti, hogy mi legyen a fizikatörténeti labirintussal? Mert 
valamit csinálni kéne vele. Le kéne laminálni a lapokat, hogy épen maradjanak, de 
ez drága. Újracsinálni sincs pénzünk. Viszont le lehetne rövidíteni, a feleslegeseket 
kivenni (annyi a gond, hogy be vannak számozva). Az a baj, hogy gyorsan romlik a 
papírok állapota.

Horváth L Bence beszélt Lájer Marcival, így az EHB-s pólók megkapják az irodában 
az üveges szekrény alatti szekrényt. 

Tartunk karácsonyi húzást az elnökségi tagok között, az MFHB-t is bevonjuk, mind 
az 5 tagjával.

Horváth L. Bence 20:09-kor lezárta az ülést.

Ülés berekesztve.

      elnök                                                                                  titkár
Horváth L. Bence                                                                  Vanó Lilla


