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Dobos Csenge megnyitja az ülést 2020. szeptember 7. 18:25-kor.

1. Pénzügyek
Jól állunk pénügyileg. 56 215 forint van a kasszában. Bevásárlókártyák kerüljenek vissza.
Tagosodni bejöhetnek az irodába, ebből származik majd bevétel.Tudatosítani kell a diákoknak,
hogy csak a helyes jelentkezéseket kapja meg az elnökség.

2. Programok
A tavaszi járványhelyzetre való tekintettel tavasszal nem szervezett az EHB programot. Ez
őszre megváltozik, alkalmazkodva és felkészülve a távoktatásra, újfajta programokat szervez az
EHB.

A megnőtt felelősségel nagyobb teher jár, az idei gólyák szociális bevonása nehézzé vált,
közösségi lét hiányában nem fogja őket érdekelni a közélet. Eszter tanácsolja, hogy tanköröket
lehetne szervezni akár egybekötve a FÓKÁ-kkal. Sarus Balázs támogatja az ötletet, a Discord
programot javasolja. Sok gólyát sikerült összeszedni, mert online azonban aktívak, és segí-
tőkészek az új programokat illetően. Amennyiben ezekhez a MAFIHE EHB tevőlegesen tud
hozzájárulni, a közélet is megmenthető. Eszter ötlete például a Pubkvíz valamint Honfoglaló
szervezése. Streamelni akár Twitchen keresztül is lehetne. Ötletek vannak bőven. Tea és Kex
működhet online, de egy Komplex számháború nem. Tea és Kexet lehetne gyakrabban szer-
vezni, hisz még kevésbé ismerik a tanáraikat, de ez a jelenléti tendencia függvényében változhat.

Az ELTE TTK HÖK sem szervezett semmi különösebb szak-promótálást, nem volt egyete-
mi körbevezetés. Az ilyen eseményeken a MAFIHE is szolgáltat delegáltat, így nem hallottak
egyelőre a MAFIHÉ-ről. Célszerű lenne valami programmal összevonni. Lehetne akár előadást
tartani az ICPS érdekeltségről, a közéletben való részvétel hasznosságáról, de mindenképp egy
másik programmal karöltve.

A TDK-hetet is online meg lehetne szervezni. Ha szükséges megvásárolni egy adott prog-
ramnak a kibővített verzióját, az elnökség egyetért abban, hogy befektessen abba. Csenge
Mátét megkérte, hogy nézzen utána, hogy a főbb online programok közül melyik a legjobb
számunkra. Máté elvállalta. Végső esetben a beküldött videó is megállja a helyét. Eszter ezzel
kapcsolatban azt javasolja, hogy az online programok megszervezésére koncentráljunk első sor-
ban.

Online filmklub esetében jobban kell promótálni az eseményt, az első sikerrel járt, de na-
gyobb reklám mellett több embert várunk. András szerint a filmklubos filmek nem fogják meg
a nagyközönséget, sokan emiatt nem mentek el. El kell majd dönteni, hogy inkább demok-
ratikus úton válasszuk ki a filmeket, vagy előre meghatározza egy hozzá értő ember (Labáth
Viktor). Ha utóbbira nincs szükség, akkor saját magunknak kell megszervezni a filmklubot.
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Eszter javasolja, hogy a filmklubot még egy fél évig legalább próbaidőben csináljuk. Színházlá-
togatás hiányában ez maradhat egyedüli kulturális programnak. L. Péter azt tanácsolja, hogy
az egykori biológiás filmklub kezdeti sikerei alapján ne engedjük el a flmklubot, akár a kevés
résztvevő ellenére is. A filmklub fog működni ezután is, online formában. Megoldást kell találni
a promócióra, hogy többen vegyenek részt rajta. Valahogyan ki kell emelni a saját program-
jaink reklámját a többi szervezet által szervezettek közül. A filmklubot ezek után Eszter fogja
szervezni.

Bármiféle MAFIHE EHB által szervezett, személyes jelenlétet igénylő program során az
ELTE TTK higiénés szabályai az irányadók. Jelenleg ilyen nincs tervben.

3. Pólók, ajándéktárgyak
Nem történt különösebb változás, az EHB Google Drive fiókjában működik a nyilvántartás.
Jubilleumi pólóajándékozást lehetne tartani régebbi pólókkal. Ehhez akár fel is lehetne tölteni
fotókat a pólókról.

Egykori fizikusunk, Horváth Deni felajánlotta a póló-ereklyéit, amit a MAFIHE szívesen
elfogad.

Egyéb ajándéktárgyakkal kapcsolatban igényfelmérés után fogunk intézkdeni.

4. FÓKA
Van egy kész szerver, amint igény merül fel rá, L. Péter azon nyomban tud intézkedni. Előbb-
utóbb várhatóak a kezdeti felkészítő FÓKÁ-k. Péter igényli azonban a gólyák órarendjeit.
Csenge megkéri Pétert, hogy könnyen továbbadhatóvá szervezze a FÓKA-koordinátor szerepét.
Péter intézkedik ez ügyben.

5. Médiamegjelenések
Eseményeket Facebookra kell meghirdetni. Az Instagram fiókot Csenge kérése alapján Esz-
ter Diána kezeli az elkövetkező két hónapban. Instagramra lehet megosztani mémeket vagy
throwback visszatekintést csinálni régebbi képekből.

6. Utódképzés
Alapvetően minden posztra van jelentkező a következő tanévre, az utódképzéssel nem lehet
probléma. Minden posztra bárki jelentkezhet. Általános elnökségi tagságra jelentkezőkből
most sem lesz hiány.
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7. Egyebek
Az egyik szukkulens kipusztult. Szükséges lesz egy újat beszerezni.

András szeretne jövőre általános elnökségi tag lenni.
Az irodában tartsunk rendet és távoktatás lévén ne járjunk be ide előadást nézni. Ne

maradjon koszos edény, nem higiénikus. Az irodában tölött időt minimalizáljuk.
Tisztújítóval kapcsolatban egyeztetünk még a MAFIHE elnökségével.
L. Péter tanácsolja, hogy kézfertőtlenítőt rendszeresítsünk a MAFIHE irodába.
Kulcsfelvételi jogokkal kapcsolatban majd az új EHB elnökség intézkedik.
Csenge szeretne seprűt az irodába és vele együtt tisztaságot.
Dobos Csenge 19:40-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2020. szeptember 7. 19:40

Dobos Csenge Furuglyás Kristóf
EHB Elnök EHB Titkár

4


	Pénzügyek
	Programok
	Pólók, ajándéktárgyak
	FÓKA
	Médiamegjelenések
	Utódképzés
	Egyebek

