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3. Programok

4. FÓKA

5. Pólók, ajándéktárgyak

6. Honlap

7. Egyebek
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Somogyfoki Réka megnyitja az ülést 2018. október 16. 19:02-kor.

1. Mafihe Közgyűlés beszámoló
Roxána szavazatszámláló volt, mindenki szerint jó volt (aki ott volt). Új elnök: Jeges Viktor
Péter. Réka lesz a vezetőségi delegáltja az EHB-nak.
EHB besz.-t elfogadták, és minden személyeset is. Nagy elnökség névsoráról email. Facebook-
oldal hozzáférések frissítve.

Az EHB EB Berekméri Evelin lett.

2. Pénzügyek
EHB kassza át lesz számolva. Minden pénzmozgást a megosztott Google Drive mappában
dokumentálni kell.

3. Programok
TDK hét a legfontosabb program a félévben (H-Cs, esténként): kutatók előadják a témájukat,
amelyekre lehet jelentkezni. Nov 12-15, a tervezett, senki sem ellenzi. Tavaly: minden nap
2 felelős, aki a laptopért, kaja-piáért felel, vetítőért, felkonferálásért felel. Lehetőleg minden
nap jöjjünk minél többen, mert tavaly kb. senki nem volt hétfőn. Erre a BME-sek is meg let-
tek hívva. Reklámozni is reklámozhatjuk a TDK-hetet. Kell FB-esemény, plakát. Elsősorban
azonban oktatói listára írni kell, előadóknak. Honlapfelelősnek TDK-hétre jelentkezési felület
az előadóknak (az EHB oldalon) kell, napot, időpontot is választhatnak, kell továbbá absztrakt,
bemutatkozás. Google Form nem jó. Ha ez jó, akkor utána lehet hirdetni (absztraktokkal).
Meghívhatunk már TDK-zó és TDK-zott diákokat kedvcsinálónak az előadások elé. Tavaly
nagy sikere volt. Az előadók amúgy küldhetnek doktoranduszt is akár. Kéne tudni az előadó
előadói kompetenciáját is. De mindneki lehetőleg jöjjön el.

Kell Tea és kex. A meghívott függjön a gólyáktól. Sima beszélgetős est. (Amúgy régen volt
előadói kör: előtte egy-két órával a TDK-sok előadhatják a saját témájukat (diákok). Kedvcsi-
nálónak a többieknek. TDK-zik vagy TDK-zott is jó. ). Tavaly Bagoly Zsolt előadása nagyon
jó volt, de sajnos nem sokan jöttek el. Javaslat: Groma István, Nagy Marci, Révész Ádám
(mostanság Ispánovity Péter Dusán, Horváth Ákos, Bagoly Zsolt volt). Erre is kéne időpontot
megbeszélni, szerda délután a javasolt. Lehetőleg ne ZH-időszakban. Első körben nov. 21., de
ha nem jó, akkor 28.

Deriválóversenyt őszre nem tervezünk. Csenge határidőket összeírja, következő elnökségin
még átbeszéljük.
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Karácsonyi bulit kell szervezni: mafihés karaokés, télapós parti. Dec. 14. péntek, azaz
utolsó szorgalmi péntek. Tavaly egy terembe volt meghirdetve, közös sütivel.

Fizikus Színház. Csenge néz előadásokat, lehetőleg őszre, de tavaszra is akár, Csenge majd
jelent. Ennek nincs konkrét időpontja.

Fizika tanáris Mafihe-bevonó: Péter intézkedik, minél hamarabb jelent.

Csenge ötlete: egyéb kulturális program: Nyitott Műtermek Délutánja. Igényeket felméri a
Csenge, jelenti majd.

Közös filmnézés is tervben lehet, igényfelmérésre van szükség.

Társasest a HÖK-ösöké. Esetleg ott lehetne promótálni a Mafihébe. (plakát, kaja, stb.)
Ezeket Zoli intézi. Korcsolyázás szintén a HÖK-ösöké.

További programokat a nagy Mafihe továbbít majd.

Lehetne naptárat tervezni a Mafihe iroda mellé, amelyen kint vannak az elkövetkezendő
programok.

4. FÓKA
Eddig hét FÓKA volt, ami rekord, nagy részüket Ricsi tartotta. Még tervben van kettő (kon-
denz, kvantum). Másoknak is van készülőben, tanárisoknak is lehetne, amiket tanárisok tarta-
nának/tarthatnának. Nagy Mafihében felmerült, hogy az kérhessen fókát, aki tag. Ez sajnos
ellenőrizhetetlen.

5. Pólók, ajándéktárgyak
A szekrényben lévő pólókról a nyilvántartást vezessük (Google Drive). Úgyanígy az ajándék-
tárgyakról.

Pólórendelésről igényfelmérés kell, elvileg sokaknak kell. Tavaly szavazás volt. DE lehetne
terveztetni versenyként, a győztes megnyerné a pólót. Ezt a nagy Mafihe átvállalja.
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6. Honlap
Pál Balázs nagyon rajta van, de Jakobi Ádám nincs bent, hogy tudjon jelenteni. Viktor szerint
teljesen új rendszer lesz: mafihe.hu lesz, az aloldalakat az elnökségek töltik fel. Új arculat
lesz. A honlapot magát viszont a nagy Mafihe kezeli. Képeket kell magunkról feltölteni. Az
arculattervezés megy most nagyon.

A honlapra mindenkinek bemutatkozó szöveg, lesz egyéni fotózkodás, de közösen. Van min-
ta az eltehb.mafihe.hu-n. Tavalyi is fel lesz rakva visszamenőlegesen.

7. Egyebek
Tétékás Nyúzba hirdetni lehetne a Fókákat, Meleg Andrissal fel kell venni a kapcsolatot. Ehhez
nekünk kell cikket írni. Roxána és András bevállalja.
Irodarend: van a belső asztalon egy takarítós táblázat, ki kell söpörni, mikrót elmosni, bögréket
elmosni. Ezentúl a Ricsi vissza fogja nézni és a bögre-elhagyókat büntetjük. Venni kell partvist.
Szigeti Balázs új szabályzatát el kell mindenkinek olvasni.
Zoli és Ró szerint karácsonyi albumot kéne csinálni, amit az elnökség tagjai énekelnek fel.
Mafihe logó-felújítási versenyt szervezünk. Nyeremény még későbbre marad.
Karácsonyi ajándékozásról majd a következő elnökségin beszélünk.

Somogyfoki Réka 20:10-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2018. október 16. 20:10

Somogyfoki Réka Furuglyás Kristóf
EHB Elnök EHB Titkár
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