
Jegyz®könyv
PHB Elnökségi Ülés
2016. március 21.

Jelen vannak: Gárdos András, Nagy-Csiha Zsuzsanna, Szám Anita, Szeg® Dóra
és Vida Álmos Zsombor, illetve Krizsán Gerg® 18.08-tól (Skype).

Szavazásra jogosultak száma: 5 f®.
A jegyz®könyvet Szeg® Dóra vezeti.
Az ülést Nagy-Csiha Zsuzsanna 18.05-kor megnyitotta.
Napirend:

1. Scavenger Hunt

2. Pécsi Hétvége

3. Tanári értékelés

4. Pénzügyek

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Scavenger Hunt Vida Zsombor Álmos: a tízkérdéses kvízb®l megvan nyolc
kérdés, a maradék kett®re várom az ötleteket (vagy kitalálom én). Jól ál-
lunk, holnap megcsinálom a cetlitojásokat, amiket ki kell nyomtatni, tehát
a feladatok készen vannak. A láncot holnap megalkotom. Ami fontos,
hogy legyen rajtam kívül három ember, aki ráér. Ezek Anita, András és
Gerg®. Eddig tizenhárman jelentkeztek, András még reklámozza az os-
ztatlanosoknak. Ha nem is lesznek sokan, a gy®ztes akkor is gazdagabb
lesz egy tálca sörrel. A csokitojásokkal még nem tudni, hogy mi legyen,
mivel nagyon drágák � végül nem lesz csokitojás. Szám Anita: a sört hol-
nap vagy holnapután megveszem. Nagy-Csiha Zsuzsanna: Szabolcs azt
mondta, hogy a HÖK-t®l kapni fogunk valamit, de ez még kétséges. Vida
Zsombor Álmos: Ezzel kapcsolatban még annyi, hogy a kiteend® lapokat
post-itekkel fogom jelölni, hogy tudjátok, melyiket hová kell tenni. A
találkozó legyen csütörtökön fél hatkor. A f®hadiszállás az E/408. lesz.

2. Pécsi Hétvége Szeg® Dóra: A buszt elintéztem, a Csillagparkban várnak
minket. 35 f® jön a Ma�he részér®l. Ezt akár zsebb®l is ki tudnánk �zetni,
vagy kérhetünk számlát a Szakkollégium vagy az Egyesület részére. A
bográcsozást megkérdezem anyától (Pápai Hús). A busz költségét meg
kell tudni miel®bb, hogy tudjunk vele kalkulálni.

Nagy-Csiha Zsuzsanna: A ma�hések belép®jébe nem szállunk be, inkább
a bográcsozást álljuk.

Krizsán Gerg®: Két bográcsot hozok, az egyikhez biztosan van állvány.
Álmos tud hozni még egyet.

Nagy-Csiha Zsuzsanna: A szállás még úgy sem áll, mint a múltkor. Sok
helyre nem tudunk menni. Turnár Szabolcs még próbálkozik a Jakabhegyi
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Kollégium közösségi helységével. Beszéltem Bodó Józse�el, és szerinte
a t¶zvédelmi szabályozás miatt nem lesz megoldható. A tornaterembe
mehettünk volna, de nagyon drága. Beszéltem Vázsonyi Ottóval (Márton
Áron), neki már mindegy, ki hol alszik, és az ágyakra sem számít fel pluszt,
és megpróbál még egy fürd®szobát szerezni. Ha mégsem sikerül plusz
helyet intézni, nálunk el tud aludni kb. 5 ember.

Szeg® Dóra: Nálam is el lehet 6+ ember.

Nagy-Csiha Zsuzsanna: A reglapra és a Facebook eseményhez kiírom,
hogy tele vagyunk. Van két szoba és a közösségi hely, az ágyakra 8 f® fér
el. 15 f® vígan elalszik, úgy még a két fürd®szoba is reális. Ha nagyon
muszáj, 20 ember elfér, tízet még el tudunk osztani valahogy.

Krizsán Gerg®: Nálunk elfér 4-5 ember.

Nagy-Csiha Zsuzsanna: Még a Jakabhegyit és a Szántót nem tudom.
Még azt nem tudom, hogy a 2300 Forintos ágyat igényl®kkel mi legyen.
Érkezési sorrendben nyilván le fogják stipi-stopizni az emberek, ezt majd
ott lemeccselem én az emberekkel. Amíg nem derül ki végérvényesen,
hogy hol leszünk, addig a bográcsozást sem tudjuk �xre szervezni. Lehet,
hogy a Kiskorsót kellene megcélozni bográcsügyileg. A logisztikát szintén
nem tudjuk le�xálni, amíg a szállás vitatott. A Kiskorsót miel®bb el kell
intézni!

Krizsán Gerg®: Holnap vagy holnapután lefoglalom.

Nagy-Csiha Zsuzsanna: A laborok. Én nem beszéltem még Márton Zsuzsá-
val.

Krizsán Gerg®: Én sem beszéltem még Janival és Csabival.

Nagy-Csiha Zsuzsanna: Ezt még a héten el kell intézni.

3. Tanári értékelés Szám Anita: én még nem csináltam semmit az oktatói
értékeléssel kapcsolatban.

Nagy-Csiha Zsuzsanna: azt beszéltük Gyurival, hogy segítünk benne, de
nem szeretnénk, ha a nyakunkba varrnák.

Vida Zsombor Álmos: ez még mindig úgy t¶nik, mintha csak úgy lógna a
leveg®ben.

Szám Anita: az a lényeg, hogy ne olyan legyen, mint az OMHV, mert az
nem fedi le, hogy az adott oktató jól tanít-e, oda való-e, volt-e értelme
a kurzusnak. Kicsit lesz¶kítve szeretnék, inkább csak a Fizikai Intézetre
vonatkoztatva.

Nagy-Csiha Zsuzsanna: egyel®re a kérdéseket kell megírnunk, a kitölt-
tetést rábízhatjuk a tanárokra.

Gárdos András: talán nem az érintett tanárral kellene megíratni.

Szám Anita: még a költségvetést kell megbeszélni, jó lenne, ha nem nekünk
kellene állni.
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Nagy-Csiha Zsuzsanna: azt beszéltük, hogy van egy szempontsor, és csak
a számokat kell beírni egyes tanároknál.

Szám Anita: tantárgyaktól függetlenül kellene összeállítani. A kérd®ív
végén hagyni kellene egy kis helyet a megjegyzéseknek.

Nagy-Csiha Zsuzsanna: vagy válasszanak egy tantárgyat, és mindenkire
rábízzuk, vagy úgy, hogy adott oktatónál melyik volt a leger®sebb és leg-
gyengébb kurzus. Ezt minél hamarabb meg kellene csinálni.

4. Pénzügyek Szám Anita: bevételünk nem volt, a tervezett kiadásokat pedig
menet közben megbeszéltük.

Napirenden kívül tárgyaltatott:

• Jeges Tea Nagy-Csiha Zsuzsanna: mondtam Hatvani Zsoltnak, hogy húszezer
Forintra gondoltunk Ra�ai Péter részére, ebbe Zsolt beleegyezett.

• Vándorlabor Nagy-Csiha Zsuzsanna: azt mondta Zsolt, hogy �zeti az
utazást Szegedre és Pestre oda-vissza. Az utazás részleteit Csicsek Gábortól
fogom megtudakolni. Most már rajtunk múlik, hogy találunk-e olyan
hétvégét, ami jó. A Doodle-t töltsétek ki! Fogunk kapni a felkészüléshez
anyagot. András és Álmos is érdekl®dik. Megkérdezem az útiköltség rés-
zleteit, viszont az id®pontot ki kell találni.

• Csillagpark A Csillagparkba jelenléti ív kell, és szakkollégium!

Nagy-Csiha Zsuzsanna az ülést 19.05-kor lezárta.
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