Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
ELTE Helyi Bizottság
Elnökségi Ülés

Időpont: 2016. 10. 05. 19:00
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A .
Melléklet:
• Jelenléti ív
Szigeti Balázs
Farkas Lili
Bélteki János
Pál Balázs
Tuhári Richárd
Farkas Borbála
Pesztránszki Márton
Vígh Benjámin
Szavazati joggal jelenlevők száma: 8 fő
Napirendi pontok:
1. Pénzügyek
2. Programok
3. FÓKA
4. Pólók, ajándéktárgyak
5. SZMSZ
6. Egyebek
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1. Pénzügyek
Az EHB tartozása a Mafihének:
A pénzt hosszútávon fektettük be (pólók), így ez még megtérülhet.
Szeptember 29. – Komplex számháború
A számkártyákra költött összeg: 5733 Ft
Október 15. – Fiziqs Foci
A díjakra (érmek) várható nagyobb kiadás.
(Későbbi napirendi pont alatt tárgyaltuk az ötletet, hogy a korábbi évekről maradt pólókat
adnánk nyereménynek, ekkor nem lenne/csökkenne a kiadás az eseményt illetően. Az ötletről
nem szavaztunk hivatalosan.)

2. Programok
Szeptember 29. – Komplex számháború lezajlott
Október 15. – Fiziqs Foci
Szervező: Rácz Gergely (korábbi EHB programfelelős)
Az esemény már hirdetve van, ezzel nincs feladatunk.
Nevezési díj: 100 Ft/fő; 500 Ft/csapat
Október 27-ei héten – Tea és Keksz
Simon Péter legyen az előadó.
Hirdetés:
eseményt kell létrehozni Facebook-on
plakát: Pál Balázs megtervezi, a nyomtatást tudjuk majd fedezni
Esemény előkészítése:
bevásárlás: az általános elnökségi tagok feladata (cukor, citromlé, vaníliás karika stb.)
teremfoglalás: Bélteki János feladata
terem berendezése: az általános elnökségi tagok feladata
Szünet után – MOEV (Mafihe Országos Előadói Verseny)
A zsűri tagjait fel kell kérni, hogy részt vegyenek az eseményen:
potenciális jelöltek:
Orosz László
Cserti József
Barnaföldi Gergely
Csanád Máté
Szigeti Balázs vállalta, hogy felkéri Barnaföldi Gergelyt, Orosz Lászlóval is beszélnie kell
majd valakinek, a harmadik zsűritag személyéről nem született döntés.
Hirdetés: plakát és személyesen
Cern kirándulás időpontjáról várhatóan pénteken születik döntés.
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3. FÓKA
Eddigi ötletek:
szerda délelőtt: deriválás
csütörtök: integrálás
péntek: differenciálszámítás
Új ötlet Farkas Borbálától: emelt vektorszámításból korábbi évek ZH-feladatainak megoldása
Szigeti Balázs szívesen tartaná a csütörtöki integrálós vagy a bizonytalan időpontú emelt
vektor FÓKÁ-t.

4. Pólók, ajándéktárgyak
Ötlet: legyenek új bögrék
Mi ezt most nem tudjuk kifizetni, de Pál Balázs megtervezheti a mintát, és beszélhetünk
Biricz Andrással, aztán Hegedűs Dáviddal, hogy ők beruháznak-e.
Nem sürgős új bögréket venni, először a pólók kérdését kell megoldanunk.
Irodában lévő pólók kérdése:
Ötlet: Ha két hónapig nem jönnek el a megrendelt pólóért, eladjuk őket.
Visszamenőleg nem lehet érvényesíteni, akinek van itt már kifizetett pólója, e-mailben értesítjük az új szabályról.
A meglévő pólókat szortírozni kell.
Ötlet: rendezzünk zsibvásárt; a régi pólókat 500 Ft-ért adhatnánk valami nagyobb rendezvény keretein belül (ilyen lehetett volna pl. a Kutatók éjszakáján)

5. SZMSZ
Módosítani szeretnénk, mert a jelenlegi káoszos, következetlen.
Szigeti Balázs felolvasta az SZMSZ-t.
Vanó Lilla és Szigeti Balázs már elkészített egy új, átírt változatot, ez azonban nem teljes.
Amin változtat:
• jobban behatárolja az EHB közgyűlés (régen: HB gyűlés) működését:
szavazójog meghatározása
ki vezeti a gyűlést
nem lehet eltérni a napirendi pontoktól
• Alkalmatlannak ítélt EHB elnökségi tagot bárki jelölhet, és ha a többi tag titkosan 2/3-os
többséggel megszavazza, az adott tag eltávolítható az elnökségből. Az ezt tárgyaló gyűlést az
EHB elnök hívja össze, ha az ő alkalmatlanságáról szólt a szavazás, akkor pedig a titkár. Bárkit
le lehet váltani, alkalmatlan embert bárki napirenden kívül jelölhet.
• Az elnök beszámolóra kötelezheti két gyűlés között is az elnökségi tagokat.
• hozzunk létre a szakterülettel közös fórumot, itt döntsünk a közös programokról
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Ha ez megvalósul, az EHB ülések ezentúl körülbelül egy órásak lennének, ami után közös
ülést tartunk a szakterülettel, amit a mindenkori szacskó fog vezetni (jelenleg szabelnök).
Hoksza Zsolt és Székely Gellért támogatja a kezdeményezést.
Szigeti Balázs az együttműködést tartósra tervezi: következő elnökségek idejére is érvényesnek.
• a Fizaktívot más névvel meg kéne újítani
• az EHB elnökségi tagok díjazását az EBH közgyűlés szavazati aránnyal határozza meg, így
a befektetett munkával arányos fizetést kapnak a tagok. Erre a szavazásra az elnöknek vétójoga
legyen, hiszen ő, mint vezető jobban átláthatja, ki mennyit dolgozott valójában.

6. Egyebek
Három naponta legyen ellenőrizve, mi nincs elmosva az irodában, erről írjunk listát.
Ötlet: Kávézós sarok kialakítása az irodában.
Szigeti Balázs Endre 20:30-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2016. 10. 05.

Szigeti Balázs Endre
EHB Elnök

Farkas Lili
EHB Titkár
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