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• Országos programok
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1.

Országos programok:
1.1. Nyifff:
Sikeresen lezajlott. Mindenki elégedett volt. Többe került, mint számoltuk, mert 60-an jöttek.

1.2. Memo25:
Operatív munkák a Tóth Zsoltnak köszönhetően mennek. Belvárosi kocsma mellett csillebérci program ami
felmerül. Nem a belvárosban van, de van szálláslehetőség. Egységesebb lenne a rendezvény képe. Pályázat be
van adva, de nincs még konkrét hely, hova szervezzük. A kiadvány szerkezete megvan.

1.3. Német csereprogram:
Campus Hungarynál pályázzuk be csoportos tanulmányútként. Bendinek és Matthiasnak köszönhetően jól
halad a szervezés. Programtervezet már kész.
Pintér Ádám megérkezett.
Nekünk is korrekt programot kell tervezni, lesz Őszi Iskola. A szállást is meg kell nekik mutatni.
Tavaszi kirándulásra meg kell írni a pályázatot. Hirdetni kell. Ők főleg ismerkedni jönnének. Előadókat meg
kell keresni, szegediekkel fel kell rendesen venni a kapcsolatot.
Pintér Ádám távozott.
2.

Pénzügyek, pályázatok:
BME TTK a Cern túra után a BME-s hallgatókat támogatja, és ígéretük szerint Nyifffet is támogatják. Pizolit KFT.
megírta a számlákat, de a BME TTK nevére nem tudunk számlákat kérni. Még nem jött meg a pénz a Campus
Hungary-tól. Memo25-ös és NEA pályázatoknak még nincsen eredménye.
Közhasznúsági beszámolót minél hamarabb meg kell csinálni, és Nemzeti Bizottsági ülésen el kell fogadni.

3.

Egyebek:
3.1. Nyomtató:
Nem kellett volna egy cégből választanunk, többet kellett volna megkeresnünk. Új nyomtatót ugyanannyiért
kapnánk, mint a régit. Megvitatjuk az új nyomtatót. A régi céggel is érdemes lenne konzultálni.

3.2. Karácsonyi József:
Áltudomány ellenes nyílt levelet kér Härtlein Károly. Jogi szempontból nem jó nekünk. Megállapodtunk,
hogy ebből inkább kimaradunk.
20:10-kor Lájer Márton lezárta az ülést.

Budapest, 2013. május 21.
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