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Napirendi pontok:

1. Pénzügyek

2. Programok

3. FÓKA

4. Pólók, ajándéktárgyak

5. Honlap

6. Egyebek

1



Somogyfoki Réka megnyitja az ülést 2018. november 8. 18:04-kor.

1. Pénzügyek
Jól állunk pénzügyileg, TDK-hétre, Tea és kexre is fogunk tudni minden szükségeset. Jelenleg
a Fizikus színházra 7+4-en jelentkeztek. Az EHB nem hitelez jegyeket, nincs pénzátfolyás ezen
eseménnyel kapcsolatban. Az EHB kassza egyenlege kb. 131 500 forint. 158 ezerről indultunk
év elején.

2. Programok
TDK-hét: minden nap hatkor kezdődnek a programok, előtte 20 perccel célszerű lenne minden-
nek készen lennie: laptop, projektor, kábelek (HDMI, VGA), tea, keksz, hosszabbító, cukor,
citrom, szalvéta. Richárd és Roxána megpróbál minden nap ott lenni. Fel kell konferálni az
előadókat. Ez ki lesz téve az eseményhez (Facebookon). Aznapi programosoron rajta lesz min-
den absztrakt és szükséges info. Hétvégén legkésőbb beírjuk magunkat az online naptárba. Kb
nyolc-fél kilencig tart. Utána mindent vissza kell pakolni az irodába. Ha kezdenek kifutni az
időből az előadók, kiállunk oldalra, ezzel jelezvén, hogy kifut az időből. Hétvégén bevásárolni,
ha nem maradna semmi. Plakát hétvégén legyen kész. Kurgyis Bálint, Plaszkó Noel, Szigeti
Balázs Endre és Németh Róbert foganak előadni először, mint diákok. 23 előadás lesz ed-
dig, mindenki 20 percet fog kapni. Ehhez kell nyomtatni ajtókra meg folyóskra nyilakat, hogy
odataláljanak, 1.71 Pócza Jenő terem. Zoli a plakátot megcsinálja, majd körbeküldi minden
évfolyamnak. Ki lehet küldeni az előadók prezentációját.

Tea és kex: November 21. Nagy Márton Imre, terem még kérdéses. Jövő hét közepén
késznek kell lennie az eseménynek, ki kell akkor hirdetni.

Minden más rendben van, karácsonyi buli megbeszélése három hét múlva esedékes.

3. FÓKA
Földrajzosok nem szóltak még vissza, lehet nekik nincs szükségük fizikusokra korrepetálni.
Nagy passzivitást mutatnak, valószínűleg nem kell nekik. Jövő héten kondenz fóka (Szigeti B.
E.), fókás cikk készűlőben a Tétékás Nyúzba. (Lehetne Rainer Weiss-ről is cikk, melyet közösen
szervez az EHB, HÖK, Frei Zsolt.)

4. Pólók, ajándéktárgyak
Pólók összmafihések, Sveiczer András csinálja.
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5. Honlap
Jakobi Ádám feladata. Mindenkinek kell bemutatkozót írni, ez fel fog kerülni a honlapra.
Legyen személyes, pl kedvenc kísérlet. Határidő: hétfő. Lesz fotózás, Furu megkérdi Ramónt.

6. Egyebek
Lesz karácsonyi húzás, Berekméri Evelin is benne lesz. Holnapi Teadélutánba csak besegítünk.

Somogyfoki Réka 19:01-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2018. november 8. 19:01

Somogyfoki Réka Furuglyás Kristóf
EHB Elnök EHB Titkár
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