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2. FÓKA
3. Médiamegjelenések
4. Ajándéktárgyak
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6. Egyebek
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Dobos Csenge megnyitja az ülést 2019. november 7. 16:47-kor.

1. Pénzügyek
Tagosítás végett sok pénz folyt be a kasszába, kb. 44 ezer forint. Akik vásároltak számlára,
haladéktalanul rendezze azt.

2. Programok
TDK-hét Minden napra kéne két-három ember, aki biztosítja a dolgokat helyben: konferálni,
laptopot, kivetítőt kezelni. Ezeket elektornikusan majd elintézzük. Ehhez be is kell vásárolni
valami teát és kekszet. Laptopot mindig egy aznapi ember biztosítson. Helyszín valószínűleg a
Pócza terem lesz, esetleg a Marx. Vetítőt a Mafihéből lehet vinni, de a Hallgatói Irodából jobb
lenne elkérni, az jobb. Csatlakozóra figyelni kell. Eseményt lehet hirdetni, illetve személyesen is
szükséges lenne. Jelentkezéseket Csenge kezeli, beosztást Andrást fogja egyeztetni a kutatókkal.
András csinált Doodle szavazást, ott jelöljék be a tagok, mikor érnek rá.
Színház December 5-én lesz az Ortvay eredményhirdetés, ami sajnos ütközik. Előfordulhat,
hogy valaki mindkét helyre menne, de nem valószínű, így nem lesz átszervezés. Amennyiben
jelentős ez a szám, szervezünk másik színházat is.
Fizikus Foci Volt összesen kettő csapat. Ennek oka szóbeszéd alapján, hogy a felület sem
működött. Tanárcsapatból kb két fő ért volna rá, másoknak pedig rákövetkező héten volt
zárthelyije. Az asztalok sem voltak továbbá elintézve, nem volt egyáltalán tisztázva, mennyi
segítség kell Péternek, illetve bő két órát késett. El tudta volna más intézni, de nem kért
segítséget. Nevezést sem tudtunk rendezni. A hangulat ehhez képest jó volt. Rácz Geri is
csak véletlenül tudott segíteni az elintéznivalókban. A témáról majd Csenge beszél Péterrel,
kijavítani a hibákat. Tavasszal újra lesz Fizikus Foci.
Tea és Kex Nagyon jól sikerült, visszajelzések alapján is. A tanárnak mindig készülünk
ajándékkal, ezt legközelebb előre szervezzük le. Visszajelzések szerint tetszett a gólyáknak.

3. Pólók, ajándéktárgyak
Vezetve vannak a pólók, ajándéktárgyak. Nincs különösebb fejlemény. Nem lesz kitűző tervező
verseny a házaknak. Esetleg az irodában található logók jöhetnek szóba. De alapvetően meg
lehetne bízni valakit a szakról, aki szívesen elvállalja, de ha nem, Csenge megcsinálja.
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4. FÓKA
FÓKA-koordinátor nem jelent meg. A viszajelzések alapján viszont a mechanika (kb 25 fő)
FÓKA jól ment, variációszámítás szintén a másodéveseknek (több mint 10 fő).

5. Médiamegjelenések
Jól megy az EHB Instagram fiókja, nagy elérése van, sokan használják. Gyűlnek a követők is.
Minden évben kikerül az EHB weboldalára egy bemutatkozás, ami szövegből és képből áll. A
képeket az elkövetkező hetekben megcsináljuk. Egységes beállítás legyen. János majd feltölti
ezeket. Lehetőleg ezeket jövő héten intézzük el, 2-3 óra előtt, hogy legyen természetes fény.

6. Egyebek
Az iroda rendje és tisztasága: mindig kosz van – D. Cs., pedig nagyon sokan vannak bent. A
táblázat irányadó, de lehetőleg mindenki takarítson el maga után. Vegyük észre a tennivalót, s
ne legyünk restek megcsinálni azt. Ha hoznak vissza kölcsönkért dolgokat az irodába (pl. Ági),
azt azon nyomban rakjuk el.
Az irodában nem probléma, hogy sokan vannak, csak ne legyen hangzavar, mert eleve tanulásra és ügyintézésre van kijelölve. A belső helyiségben pedig csak az arra jogosult személyek
tartózkodjanak. De örömmel tölt el minket, hogy ennyire sokan érdeklődnek az iroda iránt.
Kérünk mindenkit, figyeljenek szaktársaik nyugalmára.
Az eseményre vásárolt ételek és italok maradékát ne együk meg, azok jók még más eseményre
is. Lehetőleg fél csomag akármi ne tűnjön el nyomtalanul, nem úgy két szelet zsíroskenyér, i.e.
romlandóságot tartsuk szem előtt.
András kölcsönvesz majd dolgokat a NÁBOJ versenyre, ha visszakerülnek, pakoljuk el őket
a helyére.
Dobos Csenge 17:45-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2019. november 7. 17:45

Dobos Csenge
EHB Elnök

Furuglyás Kristóf
EHB Titkár
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