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1



Takács Roxána megnyitja az ülést 2020. október 15. 18:01-kor.

1. Pénzügyek
Jól állunk a pénzügyekkel. Roxána, és Csenge 40 000 FT-ot rakott be a széfbe. 27500 Ft papír-
pénz, és 4120 Ft apró van az EHB kasszában. Októberben sok pénz jött a taghosszabbításokból.
Még semmit nem vásároltunk eddig.

2. FÓKA
Edddig már számos FÓKA volt megtartva. Van is rá igény a hallgatók részéről. Tartva lesz
még több is, igény szerint, amikor kérik majd. Erről tájékoztatni kell majd az évfolyamokat is,
főleg az elsőéveseket. A FÓKA tartókról instagramm képek kerülnek majd ki, a plüss fókával.

3. Médiamegjelenések
Eszter kapott hosszáférést az ELTE EHB facebookhoz. Kell instagrammra kép az új elnök-
ségről, ezt el is készítjük majd most. A közös workspace-nek a Notion felületet megpróbáljuk
alkalmazni. Google Drive is hasznos lenne, a dokumentumok tárolására. A naptár hasznos
lehet a to do list miatt. Eszter megcsinálja a naptárat.
A honlap újítását elkezdte Kristóf. Ehhez megkapta a szükséges utódképzést már. Várja a
visszajelzéseket, az újítások helyességéről. Az eseményeket meg fogjuk mostantól jeleníteni a
honlapon is.

Furuglyás Kristóf elhagyta a termet 18:11-kor.

Dobos Csenge fogja az elnökségi fotókat elkészíteni. Az EHB kalendárban lehet majd idő-
pontot egyeztetni, ki mikor ér majd rá.
Ősziszünet végig el kell készülni a tagoknak a bemutatkozásokkal. Kristófnak kell majd elkül-
deni őket. A bemutatkozások kimehetnek majd facebookra, és instagrammra is.

4. Pólók, ajándéktárgyak
Nem történt még meg a pólók újraszámlálása, és átválogatása. Ezt pótolja majd Eszter, Sá-
ra, és Anita. Több lehetőség felmerült, hogyan kéne archiválni a pólókat.(honlapra feltöltés,
vagy drivra) Az értéktelenebb pólókat elvihetnénk újrahasznosítani, hogy ne foglaljanak helyet
tovább. Az értékesebb darabokat megőrizzük, esetleg valamilyen kreatív felhasználást kitalál-
hatnánk rájuk.
A kitűzők sorsa még kérdéses. Egyenlőre félretesszük a témát, mert nem aktuális.
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5. Programok
A TDK héttel kezdünk majd. November 16-tól-19-ig lesz megtartva előreláthatólag. Be is
került az időpont a kalendárba. Msc hallgatókat, és harmadéveseket kéne hívni. A tanárisoktól
is jó lenne egy előadót találni. Horváth Andris neve merült fel.
A lehetséges előadókat Máté összeírja, és kiküldi majd a meghívókat. Balázs, Andris, és Csenge
is küld majd lehetséges előadó kontaktokat Máténak.
Zoom felületén tartjuk majd a TDK hetet. A jelentkezési felületet Kristóf fogja majd létrehoz-
ni. Máté jövőhéten kiküldi majd a meghívókat.

Lőrincz Péter megérkezett 18:30-kor.

A Tea és Kex lesz a következő program. Kettőt kéne tartani a félévben legalább. Az első
előadónak az elsőéveseknek órát tartó oktatót kéne hívni. Ugyanakkor Katz Sándor most lett
megválasztva, illene őt meghívni először. Attól függően, hogy a meghívottak hogyan érnek rá,
fogjuk eldönteni kit hívjunk először.
Oroszlány László, és Dávid Gyula neve merült fel mint elsőéveseket tanító oktatók. Oroszlány
László jó választás lenne.
Előreláthatóan ezt is Zoom felületen fogjuk megtartani. Már az november első hetében meg
kéne tartani az első Tea és Kex-et.

A Filmklub kéthetente szerdán lesz tartva. Készült hozzá egy discord szerver. Eszter már
elkészítette hozzá a posztert is.

Eszter készíti majd mindig az aktuális eseményeket facebookra.

Őszi szünetben lehetne tartani valamilyen online játéknapot. (pl.:Amoung Us, Honfoglaló,
Rocket League)

6. Egyebek
Furuglyás Kristóf visszajött a terembe 19:21-kor.

Kell az irodába egy kaktusz! Gergely fog majd hozni.
Csapatépítést tartunk majd, a közeljövőben. Doodle szavazással választunk időpontot. A

helyszín még szervezés alatt.
Tagosítást, és taghosszabbítást kéne tartani. Erre kijelölünk majd egy hetet, hogy be tud-

janak jönni befizetni az emberek.
Egy partvist kell venni az irodába, mert tavaly eltűnt a ’SKÜ-n.

Takács Roxána 19:42-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2020. október 15. 19:42
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Takács Roxána Horváth Anita Krisztina
EHB Elnök EHB Titkár
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