
Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

ELTE Helyi Bizottság
Elnökségi Ülés

Időpont: 2019. május 16. 19:30
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A .
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• Jelenléti ív
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1. Pénzügyek

2. Programok

3. Fóka

4. Pólók, ajándéktárgyak

5. Honlap

6. Egyebek
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Furuglyás Kristóf megnyitja az ülést 2019. május 16. 19:30-kor.

1. Pénzügyek
A fizikus focit finanszíroztuk. Tagsági felvételből származó pénz folyik be a közeljövőben.

2. Programok
• Fizikus foci: Jó volt, sokan voltak. Habár voltak problémák, végére megoldódtak.

Okleveleket elfelejtettük kinyomtatni. J. Viktor szerint a szervezés nem volt jó. Sz.
Balázs szerint az oktatók kifogásolták a gólyák viselkedését. Túl jól éreztek magukat.
Ez példátlan, M. András szólni fog az évfolyamtársainak, hogy a tanárok is szóltak már.
Nevezési díjat egy külső személy gyűjtötte, Réka megint leszidja a beosztottjait. Habár
Roxána elkezdte beszedni, később más elvette ezt az a külső személy.

• Nem-visegrádi hétvége: Tőlünk Roxána és András segít be a Mafihének. Zoli kirakta
a csoportokba is az eseményt. Célszerű lenne kiküldeni a tavalyi embereknek is. A többi
HB-elnököknek is híresztelni kéne. Google Form GDPR-aktualizált.

• Mafihe Filmklub: Filmklubhoz Csenge csinált király borítóképet. Annyian szoktak
eljönni, ahányan jeleznek a Facebook eseménynél. Evelin szerint több kajával jobb lenne
reklámozni. Lesz most majd zsíroskenyér is.

3. Fóka
A múlt héten három alkalom is volt, jövő hétre lesz még kettő. Kémiásoknak is volt, fizika
elsőéveseknek is volt. Az alkalmakon célszerű lenne reklámozni a Mafihét. Tanárisoknak lesz
egy Fóka jövő héten.

4. Médiamegjelenések
Fizikus foci rendben ment.

5. Pólók, ajándéktárgyak
Eötvös-nap után a demonstrátoroknak lettek ajándékozva EHB-s kitűzők. A pólók hamarosan
megérkeznek, lassan lehet invitálni az embereket átvételre.
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6. Honlap
Jegyzőkönyvek fel vannak töltve. J. Ádám tölti fel a mentorokat is, de lehet, hogy a nyárba is
bele fog lógni.

7. Egyebek
Réka tanácsolja a tagoknak, hogy gondolják át, akarják-e a saját posztjukat megtartani, és
amennyiben nem, úgy adják le, hogy van már utódja.

Zoltánnak kell kaktusz. Péter nem akar a kaktuszon lovagolni.
Evelin örömét fejezi ki, hogy az elnökségiket sikerült többé-kevésbé háromhetente. EB

ülésen tisztázni kéne a lemondásokat.
Viktor szerint esélytelen, hogy az iroda megmaradjon mafihésnek. Ez azt jelenti, hogy ha

költözni kell, azt valószínű nyáron kell. De reméljük, hogy nem kerül erre sor.
Közéleti ösztöndíjak le lettek adva, jelenleg nem tudjuk annak a végeredményét.
Fesztiválokra dolgozni akaró hallgatókat kell beszervezni, mert nagyon kevés hely van. Cam-

pusz fesztiválra lesz hely, EFOTT-ra még nem biztos.
Somogyfoki Réka 20:23-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2019. május 16. 20:23

Somogyfoki Réka Furuglyás Kristóf
EHB Elnök EHB Titkár
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