Jegyz®könyv
PHB Elnökségi Ülés
2015. szeptember 8.

Jelen vannak: Gradwohl Ádám, Krizsán Gerg®, Nagy-Csiha Zsuzsanna, Szám
Anita, Szeg® Dóra, Vida Zsombor Álmos.
Szavazásra jogosultak száma: 3 f®.
A jegyz®könyvet Szeg® Dóra vezeti.
Az ülést Nagy-Csiha Zsuzsanna 13.36-kor megnyitotta.
Napirend:

1. A gólyaköszönt® értékelése
2. A soron következ® programok szervezése: számháború, International Evening
+ PHB szülinap
3. Kutatási témák a Fizikai Intézetben
4. Közgy¶lés id®pontjának meghatározása
5. Fizika Szakhéttel kapcsolatos kérdések
6. Szervezeti kérdések
Napirendi pontok tárgyalása:

1. A gólyaköszönt® értékelése Szeg® Dóra pozitívan értékelte a szeptember 3-i
gólyaköszönt®t, de felvetette, hogy további Tabu kártyákra van szükség.
Krizsán Gerg® is pozitívan ítélte meg a rendezvényt, külön éltette a zsíros
kenyeret.
Nagy-Csiha Zsuzsanna szintén pozitívan ítélte meg a programot. A megmaradt gólyatáblázatokat a meg nem jelenteknek ki kell osztani.
2. A soron következ® programok szervezése: számháború, International Evening
+ PHB szülinap A számháború id®pontja szeptember 23. szerda, 17
órától. A játék után teát és zsíros kenyeret kínálunk a megjelenteknek.
A számháborúhoz a számokat meg kell keresni. A rendezvény plakátját
Vida Zsombor Álmos készíti, szóban Nagy-Csiha Zsuzsanna és Szeg® Dóra
a héten elkezdi hirdetni.
Az International Evening + PHB szülinap rendezvény tervezett id®pontja
október 1. csütörtök, 19 órától. A tervezett helyszín a Kiskorsó, programjaink egyel®re a beer pong és a szívószálas építés. A PHB szülinapról még
nem született döntés. Nagy-Csiha Zsuzsanna és Krizsán Gerg® miel®bb
felkeresi Márton Zsuzsannát.
3. Kutatási témák a Fizikai Intézetben Fajtai Dániel hiányában a napirendi
pont tárgyalását elhalasztottuk.
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4. Közgy¶lés id®pontjának meghatározása Az évi rendes Közgy¶lés id®pontja
szeptember 28. hétf®, 17.45-t®l. Határozatképtelenség esetén az ismételt
Közgy¶lés id®pontja szeptember 28. hétf®, 18 óra.
5. Fizika Szakhéttel kapcsolatos kérdések A HÖK felvetését, miszerint a
Fizika szakhét tagozódjon be az összevont biológia-kémia szakhétbe, elvetettük. Krizsán Gerg® a jöv® hét elejére beszél a harmadévesekkel a
szervezésr®l.
6. Szervezeti kérdések A Közgy¶lés elé a következ® javaslatot fogjuk beterjeszteni az Elnökség új összetételér®l:

• Nagy-Csiha Zsuzsanna  elnök
• Szeg® Dóra  titkár
• Szám Anita  gazdasági felel®s
• Krizsán Gerg®  programfelel®s
• Zsombor Álmos  honlapfelel®s
Napirenden kívül tárgyaltatott:

• Szervezeti és M¶ködési Szabályzat
Szeg® Dóra emlékezteti az elnökségi tagokat, hogy a PHB Szervezeti és
M¶ködési Szabályzatát mindenkinek át kell nézni.

• Szervez®bizottság
Vida Zsombor Álmos kiáll a szervez®bizottság létjogosultsága mellett, és
újfent kéri az Elnökséget, hogy csináltasson a bizottságnak egyenruhát.

• Tantárgyleírások
Szeg® Dóra a tantárgyleírások beszerzését és elérhet®vé tételét szorgalmazza.

• Kutatási témák
Vida Zsombor Álmos átveszi Fajtai Dánielt®l a kutatási témákkal kapcsolatos teend®ket.

• Következ® ülés id®pontja
Nagy-Csiha Zsuzsanna a következ® hétre javasolja a következ® elnökségi
ülést.

• Mahe honlap
Vida Zsombor Álmos felhívja rá a gyelmet, hogy a Mahe honlapján és
Wikipedia-cikkében a szervezeti felépítés ábráján a PHB még nem szerepel.
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• PHB honlap
Vida Zsombor Álmos a honlap designjáról kérdezi az Elnökséget, akik
szabad kezet adnak neki.
Nagy-Csiha Zsuzsanna az ülést 14.20-kor lezárta.
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