Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
ELTE Helyi Bizottság
Elnökségi Ülés

Időpont: 2019. március 27. 19:00
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A .
Mellékletek:
• Jelenléti ív
• Lemondó nyilatkozat
• Szavazatok
Szavazati joggal jelenlevők száma: 7 fő
Napirendi pontok:
1. Pénzügyek
2. Személyi kérdések
3. Programok
4. Pólók, ajándéktárgyak
5. Honlap
6. Egyebek
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Somogyfoki Réka megnyitja az ülést 2019. március 27. 19:06-kor.

1. Pénzügyek
Múlt héten 120 000 forint EHB kasszából a széfbe lett rakva biztonsági okokból. Pólókkal
kapcsolatos pénzügyeket lásd a Pólók és ajándéktárgyak bekezdésnél.

2. Személyi kérdések
Réka bejelenti, hogy a FÓKA-koordinátor Tuhári Richárd a múlt hét folyamán leadta kilépési
szándékát a tisztségéből. Az EHB SzMSz-e úgy rendelkezik, hogy amely témára nem tér ki,
arra a Mafihe SzMSz-e vonatkozik. Ez volt az érvelésének az alapja. Réka elfogadja. Az elnöki,
titkári és programfelelősi tisztségnek kell betöltve lennie – írja az EHB SzMSz. Az elnökség
titkos szavazás alapján a 7 főből 6 igen és egy érvénytelen szavat mellett elfogadja a lemondást.
Richárd lemondó nyilatkozata és a szavazatok csatolva a jegyzőkönyvhöz.
Réka konzultált Viktorral, és mindezek ellenére szeretné, ha be lenne töltve a FÓKAkoordinátori szerep. Ez az EHB egyik legfontosabb és leghasznosabb közéleti szerepe. Közgyűlés
összehívása nélkül önkéntes alapon szeretné kiadni a megbízott FÓKA-koordinátori szerepet.
Ezt L. Péter szívesen elvállalja, többek között azért is, mert úgy könnyebb lesz a tanárszakosok
integrálása. A tisztség a következő tisztújító közgyűlésig tart. Senkinek nincs ellenvetése.

3. Programok
Mémversenyt hirdetünk egy viccverseny ötlete alapján. Csak saját mémeket lehetne beküldeni
egy Facebook-oldalra. A győztest az elnökség választja ki. Zoli intézi a formaiságokat.
Deriválóbajnokság: van esemény, lesz szervezve, BME-s programfelelősnek is lett szólva. Elvileg a Corvinuson is meg lesz hirdetve. Feladatok egyelőre nincsenek. Csenge be fog szervezni
segítőket. A feladatokat majd osztályozni is kell nehézség alapján. A feladatokat nyomtatott
formában adjuk ki, nekik csak annyi a szabály, hogy olvasható legyen. András fog nyomtatni
plakátot az eseményhez. Be kellene szerezni az ajándékokat, illetve könyv helyett egy ötezer forint értékű könyvutalvány lehetne, egy szabadon választott póló, és kitűző is lesz benne. Plusz
még egy tábla csoki. Roxána és András beszerzi. Ádám ötlete: nehéz feladatok helyett jobb
lenne, ha sok könnyű feladat lenne. Lehet nehéz is, de ne a döntőben, mert nem élvezetes.
Roxána elment az ülséről, innentől a szavazati joggal jelenlévők száma 6.
Tea és kex: minden rendben, Tichy Géza jön.
MOEV: Van plakát, lesz esemény, kell hozzá leírás. Nyomtatni kell plakátokat. András
fogja intézni, 3 példányban kell. Jeges Viktor el fogja küldeni a többi helyi bizottságnak is.
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Zsűritagok egyelőre: Katz Sándor, egy fő a BME-ről, illetve egy fő egy cégtől. Honlapon már
kész a jelentkezési felület, köszönet Ádámnak.
Céglátogatás: FETI-hez megyünk egyik hétfőn áprilisban. A szavazás hétvégén zárul le,
hogy az embereknek délelőtt vagy délután jobb-e.
Német csereprogram: kevés a német cserediák, eddig 4 főre jut 5 magyar kísérő. Az elnökség
tagjainak aktivizálódni kell, nagyon kevesen vannak. Lehetne az elsősöknek is reklámozni.
Színház lement, minden rendben volt, a kulturális ösztöndíjpályázat leadva.

4. Médiamegjelenések
Andris nyomtat plakátokat majd. Facebook-csoportokban nem nagy az aktivitás. Pí-nap
nagyon-nagyon jól sikerült, több mint 9000 elérés volt Facebookon. Jövőre nagyobb visszhangot
lehetne csinálni neki.

5. Pólók, ajándéktárgyak
Egy ajándékpólót kap a mémverseny győztese.

6. Honlap
Kész van az elnökségi tagok profilképeinek szépítgetése. A mentorendszerek frissítése során a
két hiányzó évből csak az egyiket lehet pótolni. A jegyzőkönyvek mindig időben felkerülnek.
MOEV-re a jelentkezési felület kész.

7. Egyebek
Zoli akar egy kaktuszt.
Somogyfoki Réka 19:56-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2019. március 27. 19:56
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Somogyfoki Réka
EHB Elnök

Furuglyás Kristóf
EHB Titkár
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