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Időpont: 2019. november 28. 16:00
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. Médiamegjelenések

6. Egyebek
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Dobos Csenge megnyitja az ülést 2019. november 27. 16:09-kor.

1. Pénzügyek
Jól állunk pénzügyileg, nem volt nagyobb kiadás. Aki bevásárolt TDK-hétre, rendezze a kasszá-
ba.

2. Programok
TDK-hét Csenge megdicsért mindenkit, lement a hét nagyobb probléma nélkül, mindenki
önállóan cselekedett, ügyesek voltunk.

Színház András rendezi majd a kultúrális ösztöndíjjal kapcsolatos részét.

Mafihe-karácsony Minden évben megrendezésre kerül, idén is tervezünk, ahol ajándéko-
zunk, társasozunk. Ennek időpontja egyeztetések után a szorgalmi időszak utolsó napja, de-
cember 13. (péntek). Az ajándékozás lehetséges, hogy a Mafihe nagyelnökségével együtt lesz.
Roxána és János nem kíván ebben részt venni. További egyeztetés a mai elnökségi után.

Vizsgaidőszakban nem lesz program, így elnökségi sem.

3. Pólók, ajándéktárgyak
Az Eötvös versenyen a győztesek kaptak egy-egy pólót.

4. FÓKA
FÓKA-koordinátor nem jelent meg. Volt és lesz is sok FÓKA a nagy igényre való tekintettel.
Volt tanáris FÓKA is, kezd beindulni ez az ágazat is.

5. Médiamegjelenések
Mindenki válassza ki a honlapra a preferált profilképet, és küldje be a Jánosnak a vizsagidőszak
elejéig a bemutatkozószöveget. Csenge majd levágja a képeket egységesre. Pörög az Instagram
fiók, de lehetőleg olyan posztokat ne rakjunk ki, amelyekkel vissza lehet élni.

6. Egyebek
Csenge mindenkit leszid, mert hajlamosak nem rendben tartani az irodát az emberek. A
takarításos táblázatot töltse ki mindenki, és tartsa is be! De mivel nem tudtuk eddig sem
betartani, ezért Csenge fog kijelölni 3 embert az elkövetkező három hétre, akik a rendért fognak
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ügyelni. Szemetet kidobni, PET-palackokat szintén, koszos bögréket egy helyre tenni (jó esetben
elmosni), mikrót egyszer kitörölni, a kávépultot szintén lemosni. Csenge a hátralévő két hétre
kijelöli magát és Esztert.

A bögrékkel kapcsolatban, amennyiben megoldható, kaucióval vagy kaució nélkül egyesével
adnánk ki bögrét, így számon lenne tartható, hogy el legyen mosva minden bögre. További
ötlet, hogy egy mellette lévő papíron ezt követni.

Csenge újfent leszidja a csapatot, hogy a kulcsot többször nem adtuk le vagy három napon
keresztül. Amennyiben elveszik a kulcsot, csak a kulccsal rendelkező személyek fognak tudni
bemenni. Ha valaki felveszi a kulcsot, és úgy alakul, egyértelműen ruházzuk rá át a kötelességet,
hogy adja le.

Roxánának kérdése, hogy a Zebegényi Hétvége programmal kapcsolatban hogyan lehetne
közéleti ösztöndíjat igényelni. Csenge majd beszél J. Viktorral, a Mafihe elnökével.

Dobos Csenge 16:54-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2019. november 28. 16:54

Dobos Csenge Furuglyás Kristóf
EHB Elnök EHB Titkár
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