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Melléklet:
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Napirendi pontok:
1. Pénzügyek
2. Programok
3. FÓKA
4. Pólók, ajándéktárgyak
5. Honlap
6. Egyebek
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A nem EHB tagoknak az EHB elnökség egyhangúan megszavazta a tanácskozás jogát az
ülésen.

1. Pénzügyek
Első kérdés: Visegrádi kirándulás pénzügyei hogyan alakultak?
19745 Ft pluszban vagyunk.
A beviben minden rendben van.
Meleg András a kasszából a kirándulás finanszírozásához kivett adott összeget, ez vissza is
került.
Amikor a tábor végetétével maradt még pénz, megszavaztattuk a befizetőkkel a sorsát: új
rendezvény szervezésére kell szánnunk a megmaradt összeget.

2. Programok
Idén nem csináltunk HÖK-ös MeFiHés közös bevonó napot, mi erről a vélemény? Más események pótolták ezt (orientációs nap, gólyanap).
Eddigi programok véleményezése, feedback:
• Színház: nem volt könnyű a szervezés, de fontos program volt, jól sikerült. Újra meg
fogjuk szervezni a jövőben.
• Deriválóverseny: legnagyobb pozitívum, hogy más egyetemekről is jöttek résztvevők, komolyan vették. Ennek a jövőbeli szervezése kezdődjön el hamarabb, nagyobb szervezőgárdával.
• Szakmai programok: a jövőben még több ilyesmit szervezhetnénk: pl. cégbemutatás,
KFKI közös meglátogatása. Ezek még csak ötletek, irányok.
• Tea és Kex: kettőt terveztünk az előző félévre, és meg is valósítottuk mindkettőt.
• Fiziqs Activity: akartunk egyet tartani, de az a döntés született, hogy nem illik az akkori
rendezvény arculatában. A későbbiekben újra meg tervezzük szervezni. Activity-zni és
társasozni a BME diákjaival közösen is jó lenne.
Programötletek: pizsiparty az egyetemen este, talán a könyvtárban, esetleg bújócskával összekötve.
Új hagyományok létrehozása: ötleteket bárki megoszthat velünk, és eldöntjük, hogy melyik
megvalósítható és mit lehetne megszervezni.
Másik ötlet: vektor előtt kiosztunk igényfelmérő kérdőíveket a gólyáknak.
Végső döntés: legyen állandó ötletgyűjtő form, és a gólyák kérdőíveit is osszuk ki.
Új ötlet: fizika témájú előadás/cikkfeldolgozás angolul.
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3. FÓKA
Már ebben a tanévben 3 FÓKÁt tartottunk, előző félévben körülbelül 10-20 db volt, ezeket a
diákok részvételi aránya alapján sikeresnek könyveljük el.
Mi a vélemény arról, hogy a FÓKÁt tagsághoz kötjük? Bizonyos programok lehetnek majd
tagsághoz kötve, hogy a közösség erősödjön, de ne a FÓKA szóljon erről.
A FÓKA oktatását tartók utólagosan ösztöndíjat tudnának esetleg igényelni.

4. Pólók, ajándéktárgyak
Szeretnénk talán bögrét, sapkát MaFiHE-s logóval.
Tavaszi pólórendelés összefoglalása: azóta is jönnek e-mailek, hogy mikor lesz újra, fogunk is
még ilyet csinálni.
A régi pólókat sikerült kicsit szétosztani, ez pozitív.
Új pólórendelés esetén rendelük-e plusz darabokat? Plusz 10-15%-ot rendelhetünk kisebb méretekben. A BME-n is szeretnének pólókat, az irodából vehetnek, a rendelésnél figyeljünk majd
erre is.
Rendelés várólista legyen: ha elegen összegyűlnek, induljon el a pólórendelés.
Továbbra is folytatjuk: a programokra kitenni a régi pólókat, becsületkasszával megszabadulni
tőlük.

5. Honlap
A honlap idén nagyon döcögősen indult be, még most sem teljes. Közös egyenfotókat kellene
készíteni. A frissítéseket el kell végezni mihamarabb.
Ötlet: bontsuk szét a honlap- és pólófelelőst. (Egyebekben tovább)
Az alap feladatok el lettek látva; az elnökségi ülések jegyzőkönyvei utólagosan is fel lettek
töltve.
Ötlet: legyen egy beágyazott belső oldal az EHB oldalán, amihez csak tagok férnek hozzá saját
kóddal.

6. Egyebek
A tagság népszerűsítése: irodás közös időtöltés népszerűsítése.
SzMSz módosítási javaslat: legyen két tisztségre bontva a PR-felelős: honlapfelelős és pólófelelős
legyen.
A lenti kulcsfelvevő könyvbe mindenki olvashatóan írja a nevét, és ha ő nem adja aztán le és
ezzel gondot okoz, legyen ellene valamilyen megvonási szankció.
Legyen kiírt időpont a tagosításra, esetleg lehetne egy fogadóóra, amikor muszáj ott lennie
valakinek. A nagy KGY-n fel kell terjeszteni, hogy egy tagosítási eseményen el lehessen fogadni
a tagosodási kérelmet, és ehhez kapcsolódna valamilyen program (pl. zsíroskenyerezés).
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Felajánlás: kanapé kerülhet a belső részbe. Hogy ne alakuljon ott ki túl nagy tömeg, figyeljünk
arra, hogy kulcsfelvételi joggal rendelkező ember csak egy plusz főt vihet a belső irodába, és a
belső iroda maximális befogadóképességét 8 főben állapítjuk meg.
A tisztújító gyűlésünk legyen október 2-án kedden, 19:00-kor.
Somogyfoki Réka 20:34-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2018. szeptember 18.

Somogyfoki Réka
EHB Elnök

Farkas Lili
EHB Titkár

4

