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HLB 20:42-kor megnyitotta az ülést.

1. Személyi kérdések
Jankát 2 napja (2013.02.12-én) megválasztották Fizika Szakterületi
Koordinátornak, az elnökség sok sikert kívánt neki. HLB megkérdezte Jankát, hogy
ennek ellenére szeretne-e továbbra is elnökségi tag maradni az EHB-ban. Janka
igennel válaszolt.
Haász Tamás hallgatói jogviszonya megszűnt az előz félév végén. HLB utánajárt a
dolgoknak, beszélt pár emberrel, és megtudta, hogy ha Haász Tamás is úgy akarja,
akkor szabályzati akadálya nincs annak, hogy továbbra is programfelelős legyen.
HLB Haász Tamást is megkérdezte, hogy akar-e tovább az EHB tisztségviselője
maradni. Ő is igennel válaszolt.
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2. Rendezvénynaptár
HLB elmondta, hogy le kell adni a rendezvénynaptárunkat a HÖK-nek, benne a
félév Fiziqs bulijainak időpontjával.
Janka egy új lehetőségről beszélt, elmondása szerint valószínű, hogy a TTK HÖK
meg fog egyezni egy céggel, melynek értelmében ha a TTK HÖK bizonyos helyekre
menne bulizni, akkor kapna kedvezményeket (például italakciók). Ha ebben mi is
részt kívánunk venni, akkor le kell majd írni a szükségleteinket, hogy mik a
feltételeink, milyen helyre van szükségünk egy Fiziqs bulihoz. Ők ilyen helyet
találnának nekünk, viszont valamennyire beleszólnának a szervezésbe, rajtuk
keresztül tartanánk a kapcsolatot a hellyel. HLB és Haáaz Tamás szerint
egyszerűbb, ha mi tartjuk az adott hellyel a kapcsolatot. Janka elmondása szerint ez
az egész a HÖK-nek előnyös lenne, és csak a neki lenne emiatt az egyezség miatt
bármiféle kötelezettsége, nekünk, az EHB-nak nem (tehát minden Fiziqs bulinál
eldönthetjük, hogy igénybe vesszük-e őket vagy nem). Janka szerint a szervezés
egyszerűbb lenne velük, de persze nem kötelező ezt választani.
20:50-kor Marci megérkezett az ülésre.
Ez a cég, ha őket választjuk, biztosítana italakciókat, illetve ingyenes biztonsági
szolgálatot. HLB szerint nekünk nincs erre szükségünk, hisz nekünk nem szoktak
olyan nagy létszámú bulijaink lenni. HLB szerint inkább csináljuk magunk a
bulijainkat, de persze ne utasítsuk el ezt az ajánlatot se. Janka kérte a
paramétereket, amelyek egy Fiziqs bulihoz kellenek. Ez 50-100 fő részére alkalmas
ivós hely, legyen csocsó asztal, esetleg táncos rész normális zenével.
HLB megköszönte Jankának az ajánlatot.
Kérdés, hogy hány Fiziqs buli legyen a félév során, meg kell beszélnünk a pontos
időpontokat. Kéne tartani egy mentorfelezőt (felező+mentorbúcsúztató). Ezt, mivel
nagyobb bulinak számítana, a dupla rendszeres szociális támogatás utalása utánra
kéne rakni. Például lehetne március 14-én, ezzel az a gond, hogy március 15-e
péntek, tehát hosszú hétvége, és ekkor valószínű sokan hazamennének. Ha viszont
előbbre tesszük, és nem várjuk meg a rendszeres szociális támogatás megérkezését,
akkor lehetne már februárban is. Egyeztetve a TTK HÖK rendezvénynaptárával,
február 28-a alkalmas időpontnak tűnik. Ezután az a kérdés, hogy tartsunk-e Fiziqs
bulit márciusban is. Mert március 27-től, szerdától tavaszi szünet, tehát azon a
héten csütörtökön már nem lehetne. De tarthatnánk egy rendhagyó keddi Fiziqs
bulit március 26-án kedden közvetlen a szünet előtt. Ezen kívül kéne egy utolsó buli
még május elején is. Megbeszélés alapján május 2-a mellett döntöttünk, mert az
még pont nem csúszik bele a zh időszakba.
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3. Programok
A Fiziqs bulik időpontjainak lefixálása után megbeszéltük a félév során tartandó
programjainkat.
1) Előadói Kör
A félév során 4 vagy 5 Előadói Kört kéne tartanunk. Egész sok potenciális előadóról
tudunk, ezzel nem lenne gond. Az első február 27-én lenne, onnantól kezdve
kéthetente. Az időpontok nem fogják ütni a Fiziqs bulikat. A tavaszi szünet miatt
elmaradót majd eltoljuk egy héttel. Így az utolsó Előadói Kör időpontja május 8.,
összesen 5 alkalom lesz a félév során. 10 előadót össze tudunk szerezni a TDKzókból és az egyéb jelentkezőkből, Így az időpontok: február 27., március 13., április
3., április 17. és május 8.
2) Planetárium
HLB beszélt az ottaniakkal, szívesen tartanak nekünk Planetárium látogatást.
Almády Balázs jelezte, hogy a BME-s fizikusok is érdeklődnek, ők is szeretnének
jönni, ha lesz ilyen alkalom. HLB szerint nagyjából 3 alkalom elegendő lenne a félév
során, az összesen 90 embert jelent, ennél több valószínű nem is kell. Esetleg lehet
azt csinálni, hogy egy alkalmat külön megkap majd az MFHB. A részleteket majd
márciustól megbeszéljük, hisz mindenekelőtt meg kell beszélni Verával, hogy mikor
ér rá, hogy mik a lehetséges időpontok. Az egész körülbelül egy-másfél órás
program lenne. Ez a program tehát az MFHB-val közös program lenne.
3) Lasertag
HLB elmondta, hogy ebben a félévben jobban kéne hirdetnünk a Lasertaget, mert
ősszel nem volt sok résztvevő az előző tavaszi félévhez képest. Marci felveti a
paintball lehetőségét is, de azzal az a gond, hogy drága. De nem zárkózunk el ettől a
lehetőségtől sem, Marci majd utánajár a pontos áraknak. HLB szerint vagy 3
Lasertaget kéne tartanunk a félév során. Előzetes lehetséges időpontok: március 6.
szerda és április 11. csütörtök.
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4) Színház
Ebben a félévben színházi látogatást is kéne szervezni a fizikusok részére. Abban
maradtunk, hogy akinek van bármiféle kapcsolata színházakkal, az utánaérdeklődik,
hogy hol kaphatnánk kedvezményt. Lilla szívesen vállalja a fizikus színház
megszervezését, illetve Marci is felajánlotta a segítségét.
Ezek után HLB megkérdezte, hogy van-e esetleg olyan program, amiről még nem
beszéltünk. Janka szerint, ha van valamilyen érdekes kiállítás, akkor oda is
szervezhetnénk látogatást.
Ehhez a napirendi ponthoz nincs több hozzászólás.

4. TDK Hétvége
Ezt a programot az MFHB-val kellene közösen összehozni, megszervezni.
Mindenekelőtt az időpontot kell majd megbeszélni. Később beszélni kell a TDKfelelőssel mindkét egyetemen (az ELTE-n Varga Dezső, illetve csillagászként Tóth
László Viktor). Le kell fixálni, hogy egyáltalán hétvégén legyen-e a program, és ne
hétköznap. Időpontilag jó lenne április elejét megcélozni. HLB szerint nem lenne
szerencsés hétvégén tartani, hisz sokan hazamennek olyankor. Viszont hétköznap
órájuk van az embereknek. Megbeszélés után abban maradtunk, hogy kezdődhetne
pénteken 4 körül, és tarthatna szombat délutánig. Esetleges időpont: április 12-13.
Ezt egyeztetni kell az MFHB-val. HLB elmondta, hogy ha kell, vállalja a TDK
felelősökkel való egyeztetést. Kérdés, hogy mennyi legyen a belépő. A program
során a kiadásaink egy-egy üveg bor az előadóknak, illetve rágcsálnivaló. HLB
szerint a jelenlegi helyzetben be tudjuk azt is vállalni, hogy csak egy pár százas
jelképes össezget szedjünk belépőként. Az Elnökség megvitatta a kérdést, majd
megegyezett 300 Ft-ban. HLB ezt is egyezteti majd az MFHB-val. Ami a szervezést
illeti, termet kell majd foglalni, és biztosítani a büfét. Fontos az előadók
mihamarabbi beszervezése a pontos témák mihamarabbi hirdetése miatt. Egy jó
plakát, esetleg promo videó elkészítése is szükséges.
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5. FÓKA
Kukucska Gergő beszámolt az előző félévi FÓKA eredméyneiről. Az őszi félév során
58 leadott óra + 14 nem leadott óra volt megtartva. Jutalomkeretből 40600 Ft-ot
kaptak összesen, ez egységesen mindenkinek 700 Ft/órát jelent. Gergő elmondta,
hogy támogatná egy valódi fóka örökbefogadását az állatkertben (erről már
előzetesen beszéltünk). Az örökbefogadó személy az EHB lenne.
Gergőnek van egy ötlete, miszerint lehetne véleményezni az előadókat, hogy így is
növeljük a FÓKA hatékonyságát. Ő már csinált egy Google kérdőívet 4 kérdéssel, de
vár még javaslatokat.
Ebben a félévben lesz záróvizsgás tételkidolgozós FÓKA terv szerint 1-2 hetente, ezt
már elkezdte szervezni. Az előző félévben az 58 órából 56 fizikusoknak számára volt
megtartva. Gergő szerint jó lenne, ha más szakosoknak is nagyobb sikerrel
szerveznénk korrepetáló alkalmakat. Ehhez a Déli épületbe is ki kéne tenni a FÓKA
plakátjait, illetve az Északi épületből is eltűnt több plakát is. Az új plakátokhoz majd
kell pénz a nyomtatásra. HLB biztosítja Gergőt, hogy erre majd kap pénzt az EHBtól. Gergő terve szerint készíthetnénk FÓKA-s pólót, amelyet az előadók viselnének.
Erről Zsoltival már beszéltek korábban. Az a kérdés, hogy lesz-e majd közös
pólórendelése az EHB-nak a közeljövőben, vagy a FÓKA-s pólókat intézzék külön.
Az Elnökség megvitatta a kérdést, hogy megéri-e most nekünk pólót rendelni.
Felvetődött, hogy lehetne közös pólórendelés más HB-kkal (mint például a Hbarmenes pólók esetén). Végül abban maradtunk, hogy végzünk egy előzetes
felmérést, hogy mire mekkora az igény, és majd elválik (hiszen a szokásos pólókból
most még nincs akkora hiány).
Végül Gergő elmondta, hogy a szorgalmi időszak vége felé majd fog kérni egy kis
segítséget a FÓKA-t illetően, mert a diplomája miatt neki kevesebb szabadideje lesz.
Haász Tamás szívesen elvállalja ezt a segítést.

6. Egyebek
A Mafihe irodában mostanában nem találni egy elosztót sem. A baj az, hogy káosz
van a nyilvántartásban, akik visszavitték, vagy kivették az elosztókat, nem mindig
írták be magukat stb. HLB szerint, hogy ha nem kerülnek elő az elosztók (még
utánakérdezősködünk), akkor kártérítést kell kérnünk azoktól, akiknek elhagyott
elosztó van a nevén a kölcsönvételi listán, akár nála van, akár nem. Addig is
mindenki kérdezgessen az elosztók után az ismeretségi körében.
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Az EHB kasszában jelenleg nagyjából 60 000 Ft van. Összesen 74 tagot számlál a
HB, a február eleji Téli Iskolával több, mint megkétszereződött a tagok száma.
HLB felhívta a figyelmet, hogy az EHB honlapján még mindig nem frissült az
Elnökség tagjainak listája, így nyomatékosan kér mindenkit, aki még nem tette meg,
hogy küldje el neki a bemutatkozását.

Horváth L. Bence 21:42-kor lezárta az ülést.
Ülés berekesztve.
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