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Az ülés kezdetén az elnökség egyhangúan megszavazta Szilágyi Gergőnek a
tanácskozási jogot. 

1. Pénzügyek
Vanó Lilla  ismerteti  a  tagosodás folyamatát,  és  az ebből  következő várható
bevételeket.

2. Programok
Kovács  Gábor  elmondja  a  TDK  Hét  és  a  MOEV  kiemelkedő  eseményeit,
nyerteseit  és  nyereményeiket.  Mindkettő  sikeresnek  bizonyult,  a  TDK Héten
csak apróbb hibák voltak, például a projektor hiánya a legelején. MOEV-en a
zsűrin és az aktuális előadón kívül 10-15 néző is jelen volt.

Kovács  Gábor  továbbá  megemlíti  a  szerdai  Előadói  Kör  majd  Tea  és  Keksz
eseményt,  amihez  Vanó  Lilla  a  MOEV  nyerteseket  javasolta  előadónak.  Az
eseményen a megbeszéltek alapjá Tuhári Richárd lesz a büfés.

Ezután Kovács Gábor ismerteti a Mikulásbuli terveit. Dávid Gyula kérésére nem
az Ortvay eredményhirdetésekor lesz megtartva. Vanó Lilla szerint tarthatnánk
kedden  vagy  pénteken  is,  de  ZH  hét  van.  Javaslatát,  miszerint  legyen
december  4-én,  az  elnökség  egyhangúan  elfogadja.  Tervezett  helyszín  a
Hétker,  ahova  Kovács  Gábor  próbál  majd  helyet  foglalni.  Az  esemény csak
fizikusoknak lenne meghirdetve.  Berekméri Evelin javaslatára egy pályázatot
adhatnánk a HÖK-nek ezzel kapcsolatban. Ennek az eredménye remélhetőleg
meglesz  a  hét  végéig,  addig  hivatalosan  nem lehet  hirdetni  az  eseményt.
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Sveiczer  András  ötlete  a  mikulássapka  osztogatás,  amibe  mindenki
beleegyezett.

Berekméri  Evelin  elmeséli  mi  történt  a  FöFiKémmel.  Felmerültek  problémák,
például  a  jó  kommunikáció  hiánya,  ezért  kompromisszumra jutottak:  inkább
legyen februárban egy vizsgazáró buli. Vanó Lilla ötlete, hogy kössük ezt egybe
a farsanggal. 

3. FÓKA
Biricz András elmondja, hogy a november 6-i gyűlés óta már 8 darab FÓKA volt,
hogy az  értékelőlapokat  már  hozzá lehet  kötni  az  előadásokhoz,  és  hogy  a
kémiásoknak is terveznek tartani. Továbbá felveti az ösztöndíj kérdését, hogy
egyszeri vagy rendszeres legyen. 

Biricz  András  elmondja,  hogy  jelenleg  5  korrepetitor  van.  Vanó  Lilla  szerint
többet  kell  keresni.  Berekméri  Evelin  támogatná,  hogy  ne  csak  gólyáknak
tartsanak  órákat,  hanem  felsőbb  éveseknek  is.  Vanó  Lilla  megígéri,  hogy
hirdetni fogja ezt a lehetőséget MSc-s csoportokban is. Biricz Andris elmondja,
hogy a másodévesek közül nem annyian érdekeltek, hogy elegen jelentkeztek
volna, és az oktatók száma sem elegendő. Viszont nem hirdetné az ösztöndíjat,
hogy ne az legyen az elsődleges indok az oktatásra. 

Berekméri  Evelin  felveti  az  ösztöndíjakért  felelős  biztosnak  a  korrepetációs
ülésen,  hogy  be  lehetne  pályázni  a  korrepetitorokat  rendszeres  ösztöndíjra.
Vanó  Lilla  szerint  nem kéne  rendszeresség,  csak  valamilyen  nem irreálisan
nagy órabér a következő évben.  

4. Pólók, ajándéktárgyak
Sveiczer András ismerteti milyen pólókból eddig hányat kértek, és hogy ezek
közül melyikből van a szekrényben pár darab. Az előző ülés óta nincs változás a
rendelést illetően.

Sveiczer András elmondja, hogy megvannak a plakátok MOEV-re. 

21:01 Rácz Gergely, Sveiczer András és Biricz András elhagyták az ülést

5. Honlap
Rehó Richárd elmondja, hogy kapott hozzáférést a szerverhez, így kezdődhet a
pólórendelés  online  felületre  való  áttétele,  és  lassan a  jegyzőkönyvek  is  fel
lesznek töltve. 
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6. Egyebek
Vanó  Lilla  ismerteti  a  Mikulásgyár  terveit.  A  szokásos  kísérletek  kerülnek
bemutatásra, az eszközök beszerzése kérdőjeles. Ha nekünk is kell beszerezni,
kifizetik. 

Petra elmondja, hogy a különböző eseményekről kéne legyen írva beszámoló,
mert  az  nagyban  segítené  a  népszerűsítést  és  tájékoztatást,  ugyanis  az
elsőévesek  nincsenek  rendesen  tájékoztatva.  Viszont  mivel  nincsen
szerkesztőség,  a  Helyi  Bizottságokkal  egy  kölcsönös  támogatást  kéne
létrehozni, ahol a Helyi Bizottságok hirdetnék a Mafigyelőt. Sveiczer András és
Tuhári Richárd lesznek a segítők.

Vanó Lilla lezárja az ülést 21:11-kor. 

Budapest, 2015. november 23.

Vanó Lilla Juhász Nikolett
Elnök Titkár


