
Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

ELTE Helyi Bizottság
Elnökségi Ülés

Időpont: 2019. március 6. 18:00
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A .

Melléklet:

• Jelenléti ív

Szavazati joggal jelenlevők száma: 9 fő

Napirendi pontok:

1. Pénzügyek

2. Programok

3. FÓKA

4. Pólók, ajándéktárgyak

5. Honlap

6. Egyebek
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Somogyfoki Réka megnyitja az ülést 2019. március 6. 18:03-kor.

1. Pénzügyek
Színház pénzei rendben vannak, Csenge elintézte. Később a MOEV szállással lesz pénzmozgás,
ezen kívül nincs más.

2. Programok
Fizikus színház lesz 20-án, a diákoknak ki kéne tölteni a Google Formot.

Tea és Kex: Tichy G. elfogadta a meghívást, szerdán lesz, de áprilisban. Márciusra is kéne
valaki, Csenge megkérdi Csordás Andrást.

Céglátogatás: nem válaszolnak a cégek. Csengének kellene programfelelősi email, ne a
sajátjáról küldjön. A mafihésbe nem tud belépni.

MOEV: Azon a hétvégén lesz a Nyifff valószínúleg és a Mentorszimuláció. Előtte lévőn
pedig a Fizika mindenkié lesz. Holnap eldől, mikor lesz pontosan a Nyifff. Két időpont közül
arra szervezzük, amelyiken nem lesz a Nyifff. Mentorszimuláció kevésbé számít. A kettő egy
elnökségi tag számára sem lesz probléma. Ha a Fizika mindenkiével egybeesik, akkor délutáni
program lesz, aznap esti szállással. Csenge intézi.

Deriválóbajnokság: Kellene egy koncepció az egészre, többünknek le kéne ülni megbeszélni.
Zoli segít Csengének, Roxána és András szintén. Április 5-én lesz. Nemsokára össze fognak ülni,
L. Péter segíteni fog levezényelni. Lehetne komolyabb nyeremény. Például könyv, laposüveg.
"Drink and derive" matricával ellátva.

Német csere, budapesti hétvége: emberek kellenének segíteni eligazítani őket. Ápr 11-14-ig,
vasárnap mennek haza. Az a lényeg, hogy mindig legyen itt valaki, nem feltétlen csak elnökségi
tag.

Fizikus foci: delegáljuk szervezni L. Pétert. Ápr. 28-án, vasárnap legyen, de semmiképp
sem szombaton.

3. FÓKA
FÓKA-koordinátor hiányában részéről érdemi hozzáfűznivaló nincsen. L. Péter több tanáris
emberrel is felvette a kapcsolatot, hogy ők tartsanak alsóbb éveseiknek Fókákat. Gólyáknak
kellett volna programozós Fóka. De a kapcsolatfelvételen kívül semmi nem történt. Ez ügyben
Réka fel fogja venni a kapcsolatot Richárddal.

4. Médiamegjelenések
Van FÓKA-plakát, amely le fog menni a Tétékás Nyúzban. Zoltán elküldte Richárdnak. Ezen
kívül minden eseményhez készülnek a Facebook-események, plakátok.
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5. Pólók, ajándéktárgyak
Lesznek pólórendelések, össze kell gyűjteni az igényeket. András kér árajánlatot. Mindenhol
kell hirdetni. Lesz hozzá Google Form, illetve mindenkinek egy saját papírja. András fogja
összesíteni. Zoltán a csoportokba fogja kirakni. Fizika mindenkién demonstrátorok kaphatnak
ajándék kitűzőket. Új Mafihe-logó lesz, addigra ki kéne szórni a régi ajándéktárgyakat. Lehetne
új mafihés matrica.

6. Honlap
Honlapon frissülnek a jegyzőkönyvek. Aktualizálni kéne a mentorokat. Jakobi Ádám inté-
zi. Elnökségi képeket négyzetre kell formálni, egységesíteni. Ádám fokozatosan aktualizálja a
profilokat. MOEV-re a jelentkezési felület készen van.

7. Egyebek
Takarítós tábla hiányzó részeit kitölteni. A takarítós nem a bögrék elmosására van! Mindenki
saját maga után mosogasson el. Kaptunk két növénykét, azokat is NÉHA kell locsolni. Kell
majd mafihés kaktusz.

Somogyfoki Réka 19:13-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2019. március 6. 19:13

Somogyfoki Réka Furuglyás Kristóf
EHB Elnök EHB Titkár
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