Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
ELTE Helyi Bizottság
Elnökségi Ülés
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Melléklet:
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Szavazati joggal jelenlevők száma: 10 fő
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2. FÓKA
3. Médiamegjelenések
4. Ajándéktárgyak
5. Programok
6. Egyebek
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Dobos Csenge megnyitja az ülést 2019. október 10. 17:01-kor.

1. Pénzügyek
Jól állunk pénzügyileg, 3000.- van apróban és 22 500.- a kasszában. J. Viktor szerint ne tartsunk ennyit benne, úgyhogy áthelyeztünk 30 000.-et a széfbe, így maradt 22 500.- a kasszában.
Összesen kb 190 000 ft van. Tagosodás esetén a kék kasszából kell visszaadni. Kisebb bevásárláshoz szintén onnan kell kivenni (számla ellenében). Nagyobb kiadásokhoz a Mafihe elnöke ad
pénzt a széfből

2. Fóka
Habár elmaradt a deriválós, de jövő héten lesz bepótolva kétszer is, legalább az egyik időpont mindenkinek jó. Integrálós FÓKA volt, variációszámításos is és tanáris mechanika lesz.
Pályázatok le vannak adva, az előadók kapnak majd ösztöndíjak.

3. Médiamegjelenések
Roxánának van hozzáférése az EHB Facebook oldalához. Az Instagramhoz is van hozzáférése
mindenkinek, Roxána szívesen foglalkozna vele külön is. Célja az, hogy fellendítse az oldalt.
Az alkoholilázást promótálni tilos. A posztolás bizonyos kereteken belül szabad minden tag
számára, a GDPR törvényeknek megfelelően. János nemsokára megkapja a hozzáférést Jakobi
Ádámtól, a Fiziqs focira is csinált már jelentkezési felület. Valahogyan került a my.mafihe.hu
oldalra egy jelentkezési felület, amit nem mi kezelünk, ezt feladatunk kideríteni. Ugyanakkor
az eseménynél János linkje van megadva, de a másikat el kell tüntetni. Csenge Roxánával
megbeszéli a poszterek és plakátok elkészítésének optimális módját.

4. Ajándéktárgyak
Pólók kezelése, nyilvántartása a PR-felelős feladata. Csenge arra kéri a felelőst, hogy legyen
rend a pólók között. Az ajándékozást datálni kéne most és a félév végén. Van ajándéktárgynak
laposüveg és kitűző. Lesz majd pólórendelés és póló-pályázat (nem csak az Eltés hallgatók
számára – egyeztetni kell a nagy Mafihével). A házversenyt megtámogatja az EHB kitűzőkkel.
Roxána utána fog nézni, hogy hol lehet olcsón szép kitűzőt csináltatni. Saját dizájn lesz megtervezve a kitűzőkre. Roxána megkérdezi Bora Zsófia hallgatót, hogy elvállalná-e, ugyanis neki
van érzéke az ilyenekhez.

5. Programok
Fizikus foci A helyszínen nem szabad majd hangoskodni – kérték a szervezők –, a csapatok
előtte nap fognak eldőlni, kell majd egy ember, mint "játékvezető". Továbbá kell majd valaki
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bevásárolni. Lesz majd becsületkassza. Kell majd zsír és kenyér, illetve zsugorvízek. Részleteket
L. Péter majd megosztja a tagokkal. L. Péter sem tud semmit a my.mafihe.hu dologról. Hosszas
konzultáció után ez fog maradni, az EHB oldaláról le fog kerülni, erről értesülnek majd a
résztvevők is. Hivatalos kezdés: reggel 9 óra. A győztes kap oklevelet, amely márványpapírra
lesz nyomtatva, template már kész, csak ki kell nyomtatni. D Csenge fog majd még egyeztetni az
oklevelekkel kapcsolatban (hogy kell majd hozzáférni). Lehetnek lánycsapatok is természetesen.
TDK-hét Az időpontot le kell fixálni. Ez függ a zárthelyik időpontjától, amelyek november
első felében vannak. A november 18-i hét lesz. Szóban lehet promótálni. Részletek később.
Tea és kex Alap gondolat, hogy a gólyáknak kedves legyen. Groma István már régen volt,
meg kell őt is kérdezni. Lehetőleg ne ZH előtt legyen. B-terv lehetne Simon Péter matematikus.
Csenge elküldte a meghívó templatet Andrásnak. Az időpontot majd az előadó határozza meg,
lehetőleg még októberben, de ne egy héten belül. Lehet akár még november első hete is, de
mindenképp a TDK-hét előtt.
Fizikus Színház András javaslátára lehetne félévente egy. Decemberben lesz.

6. Egyebek
Az iroda rendje és tisztasága: nyugodtan lehet szólni azoknak, akik széthagyják a dolgaikat,
és mosogassanak el az emberek maguk után. Eszter javaslata, hogy legyen egy nagytakarítás,
amihez kell egy régebbi tag kell, aki tudja, minek hol a helye. Lesz majd egy elnökségi csapatépítő a jövő héten András és Kristóf javaslatára. Októberben lesz közéleti ösztöndíj pályázat,
amit le akarunk adni, szintén András segítségével. Ez főként a régi EHB csoport tagjait érinti.
Dobos Csenge 17:59-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2019. október 10. 17:59

Dobos Csenge
EHB Elnök

Furuglyás Kristóf
EHB Titkár
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