
Fizika Szakterületi Bizottsági Ülés 
Emlékeztető 

2014.04.01 

 

Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 2.105 terem 

Szavazati joggal jelen levők: Enyingi Vera Atala, Hegedüs Dávid,  Pintér Ádám Balázs 

További jelenlevők: Vanó Lilla, Kovács Olivér, Rozgonyi Kristóf, Kovács Fanni, Varga Éva, Horváth 

Tamás 

Jegyzőkönyvvezető: Vanó Lilla 

Hegedüs Dávid 19:00-kor megnyitotta az ülést, az ülés 3 fővel határozatképes. 

Az ülés tanácskozási jogot szavazott Kovács Olivérnek. 

13/2014(IV.01) számú határozat: A Fizika Szakterületi Bizottság egyhangúlag tanácskozási jogot  

Kovács Olivérnek. 

Hegedüs Dávid ismertette az előzetesen kiküldött napirendet: 

Napirend: 

1. Mentorrendszer 

2. Bejelentések 

3. Rendezvények 

4. Egyebek 

A Bizottság szavazott a napirendről 

14/2014(IV.01) számú határozat: A Fizika Szakterületi Bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Hegedüs Dávid jelölte Vanó Lillát jegyzőkönyvvezetőnek. 

15/2014(IV.01) számú határozat: A Fizika Szakterületi Bizottság egyhangúlag  megszavazta Vanó Lillát 

a  jegyzőkönyv vezetésére. 

  



1. Mentorrendszer 

Hegedüs Dávid elmondta, hogy a mentorok is meg voltak hívva, ezért volt ez az első napirendi pont, 

de csak 1 jött el. Sikeresen lezajlottak a mentorelőadások. Az eddigi mentorkoordinátor, Ulhjár Péter 

lemondott a tisztségéből. A lemondással járó következményekkel nem volt teljesen tisztában. Kovács 

Olivérnek, a jelenlegi fizika szakterületi mentorfelelősnek bizonyos hibák miatt megkérdőjeleződött a 

megbízatása. A Fizika Szaterületi Bizottságnak bizalmat kell szavazni a további munkájához. Olivér 

említi, hogy Fannival már megbeszélték a dolgot és meggyőzte őt és támogatja. A Fizika SZAB 

szavazott, hogy támogatja-e Kovács Olivért szakterületi mentorfelelősnek továbbra is. 

16/2014(IV.01) számú határozat: A Fizika Szakterületi Bizottság egyhangúlag megszavazta Kovács 

Olivért fizika szakterületi mentorfelelősnek. 

A következő kérdés a fizikus mentorok keretszáma.  

Hegedüs Dávid: Olivérrel előzetesen úgy beszéltük meg, hogy 8 BSc-s és 2 osztatlan tanáris mentor 

elegendő lesz, és reális is a mostani mentorjelölt gárdából. 

A Fizika szakterületi bizottság szavazott a mentorkeretszámról: 

 17/2014(IV.01) számú határozat: A Fizika Szakterületi Bizottság egyhangúlag megszavazta, hogy a 

2014/15 tanévi mentorrendszerben a Fizika BSc-n 8 és a fizika osztatlan tanárisok között 2 lesz a 

mentor keretszám. 

Hamarosan sort kell keríteni a mentorelbeszélgetésekre. Ekkor elvileg jelen van a szakterületi 

koordinátor, a szakterületi mentorfelelős és a mentorkoordinátor. Enyingi Vera, a HÖK Tudományos 

biztosa és fizika szakterületi képviselője és a Mafihe EHB elnöke is szeretne részt venni ezen. A jelen 

lévők ezzel egyetértenek. Felmerült, hogy a következő gólyatábor főszervezője, Pálma Péter is 

kaphasson lehetőséget a mentorfoglalkozáson való részvételre, mivel így megismerheti a mentorokat 

és tehet fel gólyatáborral kapcsolatos kérdéseket.  

Rozgonyi Kristóf is említett, hogy is szívesen részt venne, de ezt a szakterületi bizottság nem tartotta 

jó ötletnek, hisz egyáltalán nem indokolt. Kovács Fanni figyelmeztette a szakterületi bizottságot, hogy 

az se jó, ha sok ember van jelen. 

A fizika szakterülti bizottság szavazott arról, hogy Pálma Péter, mint gólyatábor főszervező és Enyingi 

Vera Atala, mint a HÖK fontos tagja és a fizikus közélet egy meghatározó alakja részt vehet-e a 

mentorelbeszélgetéseken: 

18/2014(IV.01) számú határozat: A Fizika Szakterületi Bizottság egyhangúlag megszavazta, hogy a 

Enyingi vera Atala és Pálma Péter részt vehet a mentorelbeszélgetéseken. 

2. Bejelentések 

Hegedüs Dávid ismertette a korábbi küldöttgyűlési személyi kérdések eredményét.  

Senki másnak nem volt más bejelenteni valója. 

 

 



3. Programok 

Hegedüs Dávid beszámolt az előző heti, biológia szakkal rendezett barátságbuli sikeréről. A buli nem 

volt veszteséges és nagyon sok jó visszajelzés érkezett a hallgatóktól, szóval jó lenne rendszert 

csinálni ebből a rendezvényből, vagy legalábbis a közös buliból egy másik szakkal. 

Pintér Ádám Balázs megemlített, hogy lesz a Mafihe-nek csereprogramja a Kolozsváriakkal és először 

a Mafihe tavasszal küld pár embert Kolozsvárra, hogy beindítsák ezt. 

4. Egyebek 

Nem volt senkinek egyebe. 

Hegedüs Dávid 20:30-kor lezárta az ülést. 

5. Határozatok: 

 

 13/2014(IV.01) számú határozat: A Fizika Szakterületi Bizottság egyhangúlag tanácskozási jogot  

Kovács Olivérnek. 

14/2014(IV.01) számú határozat: A Fizika Szakterületi Bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

15/2014(IV.01) számú határozat: A Fizika Szakterületi Bizottság egyhangúlag  megszavazta Vanó Lillát 

a  jegyzőkönyv vezetésére. 

16/2014(IV.01) számú határozat: A Fizika Szakterületi Bizottság egyhangúlag megszavazta Kovács 

Olivért fizika szakterületi mentorfelelősnek. 

17/2014(IV.01) számú határozat: A Fizika Szakterületi Bizottság egyhangúlag megszavazta, hogy a 

2014/15 tanévi mentorrendszerben a Fizika BSc-n 8 és a fizika osztatlan tanárisok között 2 lesz a 

mentor keretszám. 

18/2014(IV.01) számú határozat: A Fizika Szakterületi Bizottság egyhangúlag megszavazta, hogy a 

Enyingi vera Atala és Pálma Péter részt vehet a mentorelbeszélgetéseken. 

 

 

 

 

 

 

 


