
Jegyz®könyv
PHB Elnökségi Ülés
2015. augusztus 24.

Jelen vannak: Fajtai Dániel (skype), Krizsán Gerg®, Nagy-Csiha Zsuzsanna,
Szám Anita (skype), Szeg® Dóra, Vida Álmos Zsombor.

Kriszbacher Gerg®t Szám Anita képviseli.
Szavazásra jogosultak száma: 4 f®.
A jegyz®könyvet Szeg® Dóra vezeti.
Az ülést Szám Anita 11.40�kor megnyitotta.
Napirend:

1. PHB honlap karbantartása, felújítása

2. Taggy¶lés és az ezzel kapcsolatos teend®k

3. Facebook aktivitás

4. Gólyákkal kapcsolatos programok

5. Éves programok áttekintése

6. PHB hírlevél

7. Fizikai Intézet honlapon található kutatási témák frissítése

8. PTE beiskolázási programban való részvétel

9. Külföldi hallgatók megszólítása

10. Adminisztrációs és szervezeti teend®k

Napirendi pontok tárgyalása:

1. PHB honlap karbantartása, felújítása
A honlap jelen állapotban nem látja el feladatát. Kriszbacher Gerg®t®l
megkaptuk a hozzáférést a honlaphoz, de a Ma�he szerverhez nem.
Vida Álmos Zsombor javaslata: egy kéthónapos intervallumban felépítjük
az új honlapot, majd októberben átállunk arra; addig a jelenlegit tartjuk
karban. A tavalyi év képei galériába rendezve feltöltend®ek, valamint
beszámolók (Nagy-Csiha Zsuzsanna), programok kellenek. A honlapon
legyen RSS feed, és esetleg programajánló (Szeg® Dóra Facebook-ajánlóit
áttehetjük ide). A javaslatot elfogadtuk.

2. Taggy¶lés és az ezzel kapcsolatos teend®k
A Taggy¶lés id®pontjáról egyel®re nem döntöttünk, az órarendek kihirde-
téséig nem is esedékes; tervezett id®pont: szeptember utolsó hete.

3. Facebook aktivitás
A PHB Facebook aktivitását a többség túlzónak találta. A programaján-
lók az új honlapon kapnak majd helyet.
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4. Gólyákkal kapcsolatos programok
Az orientáció szeptember 3-án, reggel tíz órától lesz. A terv szerint a
kötelez® programok után egy zsíros kenyér mellett PHB bemutatót és is-
merked®s játékokat tartunk. A beléptetést októberre halasztjuk.
A bemutatót Krizsán Gerg® fogja tartani. Krizsán Gerg® ötlete szerint
legyen egy PHB-s közös tárhely. Nagy-Csiha Zsuzsanna az �indítótábláza-
tot� javasolja, melyen szerepeljenek deriválási és integrálási táblázatok,
fontosabb �zikai állandók és a Maxwell-egyenletek; a hátoldalon pedig
PHB programok és elérhet®ségünk. A táblázat tartalmáért Nagy-Csiha
Zsuzsanna és Szám Anita, a designért Vida Álmos Zsombor felel. Nagy-
Csiha Zsuzsanna Hatvani Zsolt bevonását javasolja.
Játéknak a Tabut tervezzük, ismerkedésre pedig felmerült a szivárványos
játék, egy perces bemutatkozás a másik nevében, és a székes-csapkodós
játék Fajtai Dánielt®l. Az orientáción fényképezni kell. A CERN-Wigner
nyílt napot reklámozhatnánk a gólyáknak.

5. Éves programok áttekintése
SZEPTEMBER
Nagy-Csiha Zsuzsanna a második heti számháborút vetette fel. Meg kell
keresni a számokat. Forralt borozáshoz még nem lesz elég hideg.
OKTÓBER
Amennyiben az idei Fizika Szakhét PHB szervezés¶ lesz, felmerült, hogy
a pólók mellett söröskorsókat is áruljunk. A pólórendeléshez az igényeket
Facebookon mérjük fel. Törekedni kell arra, hogy a szakhetet a har-
madévesek csinálják, tehát be kell menni hozzájuk, hogy ezt tudatosítsuk.
Szám Anita és Krizsán Gerg® fognak velük beszélni. A HÖK-ös, szakkol-
légiumos és egyéb kapcsolattartást a PHB igény szerint vállalja.
NOVEMBER
A novemberi Jeges Tea el®adójára a következ®k merültek fel: Härtlein
Károly, Aszódi Attila, Hraskó Péter, Barnaföldi Gergely Gábor, Dávid
Gyula. Érdemes megkeresni a következ®ket: Szentágothai Szakkollégium,
Hallgatói Önkormányzat, Fizikai Intézet (Hebling János).
DÁTUM NÉLKÜL
Látogatás a csillagvizsgálóban. Vida Álmos Zsombor ötlete, az ülés támo-
gatta, de id®pontról döntést még nem hoztunk.
Fizikus Csütörtök: a Fizikus Csütörtök sorsa kérdéses. Krizsán Gerg® sz-
erint a tervezett programok megvalósíthatók a Fizikus Csütörtök keretében.
A javaslatot elfogadtuk.

6. PHB hírlevél
Levelezési lista létrehozásáról döntöttünk. A mostani tagok címét a Ma�-
hét®l le kell kérni.

7. Fizikai Intézet honlapon található kutatási témák frissítése
A kutatási témákat fel kell deríteni és frissíteni a Fizikai Intézet honlapján.
Nagy-Csiha Zsuzsanna Tóth Györggyel fog ez ügyben beszélni.
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8. PTE beiskolázási programban való részvétel
Beiskolázás: döntésünk alapján nem veszünk részt benne, hanem magunk
szervezünk programot a középiskolásoknak.

9. Külföldi hallgatók megszólítása
Felmerült a külföldiek ismerkedési estje mint program. Id®pontnak szeptem-
ber utolsó hetére gondoltunk, helyszíne lehetne a Sörház vagy a Kiskorsó.
A döntést a következ® elnökségi ülésre halasztottuk.

10. Adminisztrációs és szervezeti teend®k
Közös tárhely kérdése: az ülés Dropbox mappában egyezett meg.
A Szervezeti és M¶ködési Szabályzatot felül kell vizsgálni, melyhez minden
elnökségi tag segítsége szükséges. Kijelölend® egy heti id®pont, amikor az
elnökség minden tagja ráér.
A jegyz®könyvek iktatását el kell intézni.
Krizsán Gerg® hozza el a kasszát.
Az egyéb dokumentumok (plakátok, programok, stb.) irattárba rendezésér®l
is dönteni kell. Nagy-Csiha Zsuzsanna: az Szentágothai Szakkollégium
irodában megoldható lehet, Hatvani Zsolttal kell beszélni.

Napirenden kívüli felszólalás nem volt. Szám Anita az ülést 13.28-kor lezárta.
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