Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
ELTE Helyi Bizottság
Elnökségi Ülés

Időpont: 2019. április 25. 17:30
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A .
Melléklet:
• Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 7 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. április 25. 17:38-kor.

1. Pénzügyek
Mostanában nem finanszíroztunk semmit, a jövő heti fizikus focira lesz kiadás. A plakátok
nyomtatása került sokba.

2. Programok
Réka sajnálatát fejezi ki aziránt, hogy a Deriválóbajnokságot többé-kevésbé Csenge csinálta.
Nem segített neki senki más, így mindenki szégyellje el magát. Réka szerint Csengének nem
ez a feladata, mindenkinek összefogva kéne dolgoznia. Reméljük, hogy ez többet nem fog
előfordulni. Mindannyian köszönjük azonak az erőfeszítéseit, akik részt vettek a szervezésben.
• Deriválóbajnokság: az elképzelés jó, de sajnos idén már nem voltak olyan sokan, mint
tavaly. Ennek oka lehet a szervezettség hiánya, illetve a tavalyi tapasztalatok. Soha nem
lesz érdekes, hogy két ember derivál egy táblánál – Dobos Csenge (2019). Több nehezebb
feladat kellett volna, vagy kevesebb időt kellett volna adni. Csenge nem ragaszkodik továbbá ehhez a programhoz ilyen formában. Integrálóbajnokság a következő idők vitájának
tárgyát képezi.
• Tea és kex: Minden rendben volt, semmmi fennakadás nem volt. Mindenkinek tetszett.
• MOEV: Az esemény érdeklődés hiányában elmarad. Ennek oka lehetett, hogy a többi
Helyi bizottság elnökei nem voltak hajlandóak továbbítani az esemény felhívását a többi
egyetem hallgatói felé. Esetlegesen a jövőben lehetne középiskolásoknak hirdetni inkább.
Ennek buktatója lehet, hogy a fődíj, a CERN-kirándulás eleve nem nekik szólna. Azonban lehetséges lenne más fődíjat hirdetni, mely az ő számukra jobb. Az egész elnökség
sajnálja, hogy az esemény elmarad, és csodálkozva tekint arra a tényre, hogy ennyire nem
volt érdeklődő, mindannak ellenére, hogy maga az esemény alapvetően jó. Ez elszomorító.
András állítása szerint nagyon könnyen terjednek a pletykák a gólyák között, így fordulhatott elő, hogy azt az infót kapták elvileg, hogy "az msc-sek elvisznek mindent". Réka
szerint pszichológiai hadviselést kell folytatnia az elnokségnek az érdektelenség ellen.
• Meme-verseny: Néhányan még nem jöttek a nyereményükért, de a nyereményük megvárja őket. Ennek amúgy nagy sikere volt.
• Céglátogatás: Sajnos nagyon kevesen voltak, mindennek ellenére az esemény nagyon jó
volt, a FETI-nél is örültek nekünk. Legközelebb ezt lehetne kombinálni a műegyetemista
hallgatókkal is. Az előadók nagyon motiváltak voltak, sajnos ők is csalódottak voltak
a létszám miatt. Célszerű lenne második vagy harmadik hetén lehetne, amikor még
van idejük a gólyáknak rá, és nincsenek még vizsgáik. A cég vezetője azonban elküldte
a diasorokat, így azok, akik nem tudtak eljutni a helyszínre, így is értesülhetnek róla.
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Őszre lehetne Morgan Stanley céglátogatást szervezni. Továbbá ezt az eseményt lehetne
kémikusok körében is promótálni, elvégre az anyagtudomány egy határterület.
• Fizikus foci: Van már hozzá esemény Facebookon, azonban egybe lesz kötve MatFiz
bográccsal. Kellenek majd oda emberek. Az elnökség több tagja is rá fog érni, jelen lesz
az eseményen. Roxána és András el fog menni bevásárolni az azt megelőző napon. Ősszel
a vízből maradt, így idén célszerű lenne kevesebbet venni.

3. Fóka
Péter már talált is embert, aki hajlandó lesz matmód fókát tartani. Egyelőre minden gördülékenyen megy. Ezután szavazás lesz kiírva a diákoknak időpontegyeztetésre. Péter csinálja,
azonban az email-fiókjához egyelőre nem tud hozzáférni, de folyamatban van. Addig is Facebookon lehet őt elérni. Tanárisok között is meg van hirdetve.

4. Médiamegjelenések
A Meme-verseny nagyon jót tett a Mafihe EHB arculatának.

5. Pólók, ajándéktárgyak
A Meme-verseny győztesének és a Deriválóbajnokság győztesének is járt egy-egy póló.

6. Honlap
A honlapfelelős jelenlétének hiányában ehhez a napirendi ponthoz érdemi hozzászólás nem
érkezett.

7. Egyebek
A tagok írják be a munkájukat a közös közéleti ösztöndíjas táblázatba holnap délig.
Jeges Viktor Péter arra kéri a Mafihe EHB-t, hogy vállalják át a Visegrádi hétvége esemény
szervezését a "nagy" Mafihétől. Ennek az időpontja mostanra fixálódott le. 2 éjszaka lenne.
Lehetne a vizsgaidőszak utolsó hétvégéjén. Az EHB vállalja, hogy szervezőként szerepet vállal.
Továbbá lehetne fesztiválokon hirdetni a Mafihét promóció céljából. Célszerű lenne gimnazistákat beszervezni, ezen programok a következő elnökségin lesznek megvitatva.
Somogyfoki Réka 18:40-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2019. április 25. 18:40
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Somogyfoki Réka
EHB Elnök

Furuglyás Kristóf
EHB Titkár
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