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Az ülés nyílt szavazással elfogadta szavazatszámláló bizottságnak Lakatos Dórát, Marczis István
Róbertet és Tóth Zsoltot.
Szintén nyílt szavazással az ülés levezető elnökének Kiss Anitát, jegyzőkönyvvezetőnek Jófejű
Anikót egyegy tartózkodással megválasztottuk.

1. Beszámolók
Kiss Anita elnök:
Az EHB elnökség a 2010/2011es tanévben véleményem szerint aktívan tevékenykedett.
Megtartottuk a régi hagyományokat és sikerült néhány új programmal kedveskednünk az ELTEn
tanuló fizikus hallgatóknak.
Az elnökség maximális létszámmal (8 fővel) működött ebben az évben.
Programok amiket szerveztünk:
 rendszeres fiziqs bulik
 rendszeresen Fiziqus csocsó bajnokság Ortvay eredmény hirdetésen segítettünk, utána
megrendeztük a hagyományos Mikulás partyt

 Közös színházlátogatás (2 alkalommal)
 Fiziqus Laser tag (2 alkalommal, az egyik ELTEBME összecsapása volt)
 Nyílt napokon és LENen segítettünk a szakterületi csoportnak
 Mafihe EHB előadói kör (tavasszal 3 alkalommal)
 Fiziqus foci (néhány alkalommal, ahogy az időjárás engedte)
A programjaink hirdetésében újítás volt, hogy nem csak levelezőlistákon és személyesen hirdettünk,
hanem az iroda melletti falon egy színes hirdetőtáblára az aktuális programjaink plakátját kitettük.
Alakult facebook Mafihe EHB csoport, valamint készítettünk szép EHB logót is. A honlapunkat
személyesebbé tettük azzal, hogy az elnökségi tagok képei mellé kikerült egy rövid ismertető.
Sajnos a honlap fejlesztése elmaradt (történt pici átalakítás), mert ígéretet kaptunk, hogy a nagy
Mafihe új honlap struktúráját megkapjuk. Az év folyamán volt pólórendelésünk, az őszi
pólórendelés folyamatban van. Sajnos nem sikerült megszervezni a sörgyárlátogatást, volt már egy
lefoglalt időpontunk a Dreher sörgyárba, de a szorgalmi időszak egyik hétköznap délelőttjére esett,
ezért elvetettük. Az egyeztetések most is folyamatban vannak a gyárral. Programjainkon nem
mindig alakult úgy a résztvevők száma ahogyan terveztük, de még jobb hirdetéssel szerintem ez
megoldható. Valamint a tavaszi félév programterve sűrűre sikerült, sok új programmal.
Véleményem szerint nem baj ha többfajta kikapcsolódásból választhatnak a hallgatók,csak most
még minden új volt és elég hirtelen, fontos a kiszámíthatóság, amit ebben az évben már könnyebb
lesz megcsinálni.
Az elnökségi üléseket rendszeresen összehívtam, összesen 6 alkalommal, ahol az előttünk álló
programokat megterveztük és kiosztottuk személyre szabottan a feladatokat. Az időközben
felmerülő problémákról és feladatokról az ehb levelező listáján tájékoztattuk egymást.
Az év folyamán 2 cikket írtam a Mafigyelőbe és egyet a Mafigyelő gólyaszámába.
A Mafihe Nemzeti Bizottsági üléseken egy kivételével megjelentem.
Az EHB elnökséget igyekeztem csapattá kovácsolni.
A nyár eleji elnökségi ülést is egy kevésbé hivatalos formában tartottuk meg. Ahol az eddig szerzett
tapasztalatokat és a jövőbeli terveket beszéltük meg, valamint közösen ünnepeltük a vizsgaidőszak
végét.
Végezetül szeretném megköszönni, hogy egy éve bizalmat szavaztatok nekem és megválasztottatok
elnöknek. Köszönöm az együtt töltött szép pillanatokat és a közös munkát!
Jófejű Anikó titkár
 Elkészítettem az Elnökségi és Hb ülésekről szóló jegyzőkönyveket.
 Elvégeztem a Hb hivatalos dokumentumainak iktatását. és a HB tagok nyilvántartását.
 Programok szervezésben, hirdetésében segítettem, a programokon részt vettem.
–

Az ösztöndíj pályázatokat elkészítettem, időben leadtam.

Enyingi Vera Atala programfelelős
Programok szervezését és hirdetését elvégeztem. Hirdetéssel voltak problémák. Jó lenne egy olyan
ember, akire plakátok tervezését rábízhatjuk. Elkészült egy szép,, színes hirdetőtábla az iroda mellé,
így kicsit rendezettebb az összkép. Információátadást emellett facebookon és a levelezőlistákon
végeztem. Sörgyárlátogatás időpontegyeztetési gondok miatt sajnos idén nem jött össze.

Radnai Tamás Gábor pólófelelős
Pólódrágulás miatt a pólórendelést megpróbáltam minél gazdaságosabban megoldani.
Idén rendeltünk női pólót is, aminek nagy sikere volt, el is fogytak hamar.
Az idei első pólórendelés megtörtént, egy héten belül az irodába is kerülnek. Pólókat elszállítottam
az irodába.
Kiss Anita: internetes pólórendelés megoldható lenne?
Radnai Tamás: Igen.
Küszter Melinda honlapfelelős
Aktuális programokat igyekeztem minél hamarabb kitenni a honlapra. EHB elnökség bemutatkozó
szövegeit kitettem a honlapra. Elkészült egy Böfi promóvideó és szöveg is, amiket szintén kitettem
a honlapra.
Kiss Anita: Teljes átalakítás kellene a honlaphoz, nem?
Küszter Melinda: Próbálkoztam vele, de az egész struktúráját le kellene cserélni. Ha valami baj
volt a honlappal, Radnai Tamáshoz fordultam segítségért.
Általános elnökségi tagok:
Milánkovich Dorottya Megejelentem az üléseken, rendezvényeken, sajnos nem mindenhol
maximálisan. Kétszer szerveztem színházat, és szerintem a későbbiekben is lenne rá igény.
Plakátokkal lehetne a figyelmet felkelteni.
Haász Tamás: Laser tageket szerveztem, utána a be is nyújtottam az ösztöndíjpályázatokat. Tervek
vannak a Fizika Labirintus felújítására. Részt vettem a rendezvények szervezésében és
lebonyolításában is.
Mucsicska András nem jelent meg, és nem is kért kimentést.

Kiss Anita:
Vállaljátoke jövőre is a posztot, vagy találtatok a helyetekre utódot?
Nem vállalom jövőre és több utódjelöltem is van.
Jófejű Anikó. én sem vállalom jövőre, és utódot is találtam.
Enyingi Vera Atala: Ha szükséges vállalom jövőre is, és vannak utódjelöltjeim.
Radnai Tamás: én sem vállalom jövőre, és utódot is találtam.
Haász Tamás: Igen vállalnám, nem gondolkodtam utódjelöltön.
Milánkovich Dorottya: Nem vállalom, és több embert próbáltam meggyőzni, hogy jelentkezzen.

Titkos szavazással döntöttünk a beszámolók elfogadásáról.
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A 2010es elnökség munkáját elfogadták.
2. Tisztségviselők megválasztása
Elnök személyéről külön szavazással, a többi tisztség sorsáról együtt döntünk.
Tisztségek feladatkörét a jelölteknek ismertettük.
Elnök:
Jófejű Anikó:
Programja: Kiss Anita által megkezdett munkát szeretné folytatni, titkárként belelátott a elnöki
teendőkbe. Szeretné a tudományos programokat, mint az Előadói Kör, a fizikusbulik, fizikusfoci
mellett megtartani. Úgy érzi hamar belejönne a feladatba.
Melyik a legfőbb kommunikációs csatorna szerinted?
Anikó: Szerintem a levliták mert az mindenki megkapja, valamint a facebook események is jók.
Lakatos Dóra: NB ülésekre el tudsz menni? Akár Szegedre is?
J.A.: Igen, igyekszem. Szegeden pedig még nem voltam.
Radnai Tamás: A többi HBval a kapcsolattartás?
Legfőképpen a MFHBval szervezhetnénk közös programokat, mivel ők vannak hozzánk helyileg a
legközelebb.
Hökkel kapcsolattartás menni fog?
J. A.: Igen.
Enyingi Vera Atala: (Jegyzőkönyvvezetést Lakatos Dóra vette át.)
Szeretne elnök lenni.
Tóth Zsolt: Mi az elnök feladata?
E.V.A.: fő döntéshozó, ő kommunikál az emberekkel, pénzügyekkel foglalkozik, koordináljon.

Kiss Anita: Mit tartanál meg, milyen programot szeretnél?
E.V.A.: Megtartásra az eddig programokat. Előadói Kör felpörgetése, pólók, honlap felújítása, fix
időközönként lennének programok.
Radnai Tamás: Melyik a legfontosabb kommunikációs csatorna?
E.V.A.: Levlisták.
Lakatos Dóra: NB üléseken részt tudsz venni?
E.V.A.: Igen.
L.D.: HÖKkel a kapcsolatot tartanád? Hogyan tartanád?
E.V.A.: Igen
R.T.: HBk közötti kapcsolattartás?
E.V.A.: MFHBval közös programok lehetnének. Szeged, Debrecen kérdéses.
L.D.: két posztot tudnád egyszerre vállalni?
E.V.A: Igen , ha van elég lelkes ember a HBban.
Kiss Anita beszámol az elnöki tapasztalatairól.
Béni Kornél:
Programja: egykét hiányosság van, ezeket szeretné pótolni.
FÓKA, EHB Előadói Kör prferált, sok szociális program van, amiket szeretne megtartani, de
szeretné kiegészíteni társas játékokkal. Fizikus foci mellet sárkányhajót is szeretne.
Kiss Anita: Mennyire láttál bele a munkába, milyen a szervező múltad?
B.K. Gólyatábort és 'SKÜt szervezett. LENen részt vettem, néhány elnökségi ülésen jelen volt.
Radnai Tamás: Mik egy elnök legnagyobb erényei és feladatai?
B.K.: Az ötleteket elbírálni, felmérni a helyzetet, fontossági sorrendet felállítani, feladatot delegálni.
R.T. Tudnál tényleg delegálni?
Kiss Anita: Jobban megfogalmazom: kiosztott feladatot hogyan kérnéd számon?
B.K.: Higgadtan...
L.D.: Szokásos kérdések: NB, HÖK, Gazdaságis dolgok?
B.K.: Tudom vállalni mindezt.
R.T.: többi HBval való kapcsolattartás?
B.K. MFHBval mindenképp, többiekkel nehézkesebb.
Horváth Péter: Mi a legfőbb csatorna a kommunikációban?
B.K.: facebook főleg, személyesen, levlisták kevésbé.
R.T.: Ha nem választanak meg, akkor mik a terveid a Mafihével kapcsolatban?
B.K.: FÓKA mindenképp.
Béni Kornél is távozott a többi elnökjelölthöz.

Megjegyzések mindhárom jelölthöz a távollétükben.
Jelöltek visszatérnek, titkos szavazással döntés a tisztség betöltéséről.
Béni Kornél 5, Enyingi Vera 0, Jófejű Anikó 12 szavazatot kapott. Az elnöki tisztséget Jófejű
Anikó tölti be.
Programfelelős
Programfelelősnek jelölte Lakatos Dóra Béni Kornélt, Szölgyén Ákos Szabó Eriket. Jófejű Anikó
Haász Tamást.
Szabó Erik: Rengeteg lehetőség van. Úgy érzi jó lenne neki a tisztség. Lehetne: karaoke, póker,
zenei körök, foci, fiziqs bulik és a szokásos programok. Tudományos programokban segítség jól
jönne neki. Fizikus focinál lehetne TTNyben. Szervezői múltja: akármire megkérték szívesen
vállalta. Tanulmányaival sem lesz szerinte gond.
Haász Tamás: Ugyanúgy folytatná a programokat. Több tudományos programot szeretne, úgy érzi
tudna segíteni tanulmányai mellett. Előadói Kört, Fókát támogatja. Lehetne szervezni koncertet is.
A három jelölt távollétében megvitattuk gondolatainkat.
Titkár:
Jófejű Anikó jelelte Küszter Melindát, aki a jelölést elfogadta.
Küszter Melinda
Szeretne titkár lenni, úgy érzi jobban menne neki ez a pozíció. Szervezésben segítene.
K. M nem ment kis visszahívja a három programfelelősjelöltet
Küszter Melinda visszahívta a programfelelős jelölteket. A jelöltek visszatértek.
Tóth Zsolt: Most kellene szavazni.
Szavazás eredménye: Béni Kornél 13, Szabó Erik 3, Haász Tamás 0 szavazatot kapott,
4 tartózkodás mellett. Programfelelősnek Béni Kornélt választottuk meg.
Titkári tisztségre Küszter Melindát 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett megválasztottuk.
Pólófelelős:
Radnai Tamás jelölte Haász Tamást, aki elfogadta a jelölést.
Haász Tamás: Megpróbál Radnai Tamás tevékenységéből tanulni, eleinte segítségre lesz szüksége.
Felmérést készítene az igényekről.
Lakatos Dóra: Találkoztál már a Corel Drawval?
H.T.: Még nem, segítséget fogok hozzá kérni.
E:V:A: Milyen komolysággal fogsz hozzáállni?
…

R.T.: Utána kell járni a pólónyomásnak, utána nézni Google, emailezni. Tudod vállalni?
H.T.: Igen.
Haász Tamás kiment, megvitattuk gondolatainkat.
Haász Tamás visszajött.
Honlapfelelős
Radnai Tamás jelölte a tisztségre Horváth Pétert
Horváth Péter
Első dolog helyretenni a honlapot, gyorsabban, gyakrabban frissíteni.
R.T.: Neki van a legtöbb tapasztalata.
Lakatos Dóra: Drupallal hogy állsz?
H.P.:Mindig van új energia az új dolgok megtanulására.
A Drupalt annyira nem kedvelem, mert annyira nem piacképes.
L.D.: Pólófelelőssel együtt kell dolgozni. Zi?
Haász Tamás: Kontaktokra van szükség.
H.P.: Zi töltögesse fel a dolgokat.
R.T.: A honlapnak lesz olyan része ami naprakész. Pólóadatbázis legyen, színek, minták, méret,
rendelés szerint, ahol megoszthatóak a változások. Kicsit bonyolultabb feladat, mint amilyen régen,
de fejlődés lenne a HB éltében. Zi pedig segítséget kap.
E.V.A.: Jó ha a programfelelős is tud szerkeszteni rajta.
H.P.: Persze, ilyennel már találkoztam.
Horváth Péter kiment, megvitattuk.
Szavazás eredménye a pólófelelősről és a honlapfelelősről.
Haász Tamást pólófelelősnek 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodással megszavaztuk.
Horváth Pétert honlapfelelősnek 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodással megszavaztuk.
Az általános elnökségi tagok:
Jelöltek: Horváth L. Bence, Perger Krisztina, Szabó Erik, Szölgyén Ákos, Balog Márk
Vörös Nándor távozott az ülésről.
Horváth L. Bence: Érez magában elég aktivitást. DÖK elnök volt, és főszerkesztő középiskolában.
Elég régóta zenél, Bevethetőnek tartja magát.
Lakatos Dóra: Tanulmány?
H.L.B.: Ha nem tanulok többet, akkor nem tanulok többet.

L.D.: Besegíteni?
H.L.B.: Szinte bármiben szívesen segítek.
Szabó Erik: Aktívan szeretnék a programok szervezésében részt venni.
L.D.: Eriket a programfelelős tisztségnél már kifaggattuk.
Perger Krisztina:
Sokat segített gólyatáborokban, EHB munkájában.
Kiss Anita: Kornéllal hogy fog menni a közös munka?
P.K.: Ha nem borulok ki, akkor egész jól.
L.D.: Mit szeretnél?
K.A.: Tánc!
P.K.: Ha van rá igény...
Krisztina úgy érzi a tanulmányai mellett is el tudja látni a feladatot.
Szölgyén Ákos:
Úgy érzi, gólyaként érdemes lenne megpróbálni. Külkapcsolatok érdekelnék: Szeged, Debrecen,
Pécs esetleg. Gólyákat, nagyközönséget informálni. Esetleg Kutatók Éjszakáján megjelenni.
Bármiben szívesen segít.
Radnai Tamás: Van pécsi kapcsolatod?
Sz. Á.: Nincs, de szívesen építek.
Kiss Anita: Sport, magánélet mellett belefér?
Sz. Á.: Sport most nem, esetleg később, de úgy érzem ez most belefér.
Balog Márk:
Közösségi embernek érzi magát. Elég sok embert sikerült már az egyetemen megismernie. Úgy érzi
mindenben tudná segíteni a többieket. Pólófelelősséghez pedig egyéb kontaktjai vannak.
Rendezvényszervezés érdekli.
Kiss Anita: Magánélet?
B.M.: Rengeteg szabadidőm van.
Általános elnökségi tag jelöltek elhagyták a helyiséget.
Tisztségekről titkos szavazással döntöttünk.

Titkos szavazás eredménye:
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Szavazás eredménye: Perger Krisztinát, Horváth L. Bencét és Szabó Eriket általános elnökségi
tagnak választottuk meg.

Az ülés berekesztve.

Kiss Anita
Elnök

Dátum: Budapest, 2011. október 26.

Jófejű Anikó
Titkár

