
Jegyz®könyv
PHB Elnökségi Ülés
2015. november 24.

Jelen vannak: Krizsán Gerg®, Nagy-Csiha Zsuzsanna, Szám Anita (skype),
Szeg® Dóra.

Szavazásra jogosultak száma: 4 f®.
A jegyz®könyvet Szeg® Dóra vezeti.
Az ülést Nagy-Csiha Zsuzsanna 13.41�kor megnyitotta.
Napirend:

1. A Fizika Szakhét értékelése és pénzügyei

2. Tagosodási kérdések

3. PHB honlap

4. Szervezeti és M¶ködési Szabályzat (SzMSz), taggy¶lés és utánpótlás

5. További 2015. évi programok

Napirendi pontok tárgyalása:

1. A Fizika Szakhét értékelése és pénzügyei
Az Elnökség egybehangzó véleménye szerint sikeres volt a szakhét, sokakat
értünk el a programokkal, melyet a megfelel® mennyiség¶, mélység¶ és
min®ség¶ hirdetésnek köszönhetünk. Az el®adások sokszín¶ek és igénye-
sek voltak. A szakest � a visszajelzések szerint � szintén jól sikerült, bár a
tavalyi alkalommal többen jöttek el. A pólónyomtatás nem ment zökken®-
mentesen egyes, a szolgáltató oldaláról jelentkez® problémák miatt. A
sörgyári látogatás annak ellenére keltett gyér érdekl®dést, hogy a Szen-
tágothai Szakkollégiummal közösen bonyolítottuk le. Szervez®i oldalon
gondot okozott az elégtelen kommunikáció, melyen mindnyájan dolgo-
zni fogunk a jöv®ben. Mindent összevetve, két egymás utáni szakhét
lebonyolítása után az Elnökség egyhangúlag ellenzi a további szakhetek
szervezését.

2. Tagosodási kérdések
Technikai okokból a tagosodás a félévben kés®n vette kezdetét, emiatt a
szeptemberben még nagyobb érdekl®dést mutató els®évesek nagy részét
tagként elvesztettük. Ezen javítandó Szám Anita tagsági emlékeztet®t
küld az eddigi tagoknak, illetve a szokásos fórumokon hirdetjük a tagosodási
lehet®séget.

3. PHB honlap
Az Elnökség személyi bemutatkozó szövegeit Vida Álmos Zsombor a jöv®
hétre kérte.
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4. Szervezeti és M¶ködési Szabályzat (SzMSz), taggy¶lés és utánpótlás
Szükségessé vált az SzMSz-ünk felülvizsgálata. Az új SzMSz tervezetét
Szeg® Dóra december huszadikára ígérte, melyet a taggy¶lésen tervezünk
elfogadtatni. Mivel a PHB létszáma kicsi, és meglév® tagjaink 2-3 éven
belül kilépnek az egyetemr®l, gondoskodnunk kell az utánpótlásról. A
PHB hirdetésén kívül ezt egy �atal elnökségi taggal kívánjuk orvosolni.

5. További 2015. évi programok
A közeli vizsgaid®szak miatt az Elnökség ebben a naptári évben csak a
Fizikus Karácsonyt tervezi, melyen forralt borozást, társasjátékozást és
titkos ajándékozást tartunk.

Napirenden kívül tárgyaltatott:

• A Ma�he Téli Iskola id®pontjával kapcsolatban felmerült, hogy február
els® hete helyett január utolsó hetében kellene azt megtartani. Ez ügyben
Nagy-Csiha Zsuzsanna felveszi a kapcsolatot a szervez®kkel.

• AMa�he CERN Kirándulás id®pontja február 3-7. A jelentkezési határid®
december 13., ezért el kell kezdenünk azt hirdetni.

• A Pécsi Hétvége tervezett id®pontja 2016. április.

Nagy-Csiha Zsuzsanna az ülést 14.41-kor lezárta.
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