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Napirendi pontok:

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok

3. Országos programok

4. Mafigyelő, médiamegjelenések

5. Informatikai fejlesztések, honlap

6. Egyebek
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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
2 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.

Határozat 2016/40.

Az Elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagoso-
dási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok

A Balaton Summer School-t bepályázzuk a Pázmány-Eötvös Alapítványnál és az IAPS-
nél.

Hegedüs Dávid: András a CERN Kirándulásról küldjetek majd nekem egy költségvetési
tervet.

3. Országos programok
• TISK:

2017. január 10. és 12. között kerül megrendezésre. A jelentkezési felület már elkészült,
hamarosan teljes lesz a program is és akkor el lehet kezdeni hirdetni az eseményt ami a
honlapra is felkerülhet. A plakát is elkészült.

Vanó Lilla: Ha hét plakátot nyomtatok az elég lesz?
Hegedüs Dávid: Igen, és a héten mindenképp kezdjétek el a hirdetést.

• BSS:
2017. július 17. és 23. között kerül megrendezésre. A honlap frissítve lett, még a szállás-
ról nincs információ és a programokról nincs még leírás, de már mindennek van időpontja.
Négy előadás lesz naponta és így mivel egy szekcióban négyen lesznek ezért minden napra
jut egy szekció. A előadások egy óra hosszúságúak lesznek. Előadókat még keresünk és
szállás sincs még.

Hegedüs Dávid: Csinálni kellene egy poszter szekciót a hallgatók számára.
Biricz András Mátyás: Hány emberrel számolhatunk, a tavalyelőtti alapján?
Galgóczi Gábor: Körülbelül 80 ember.

• CERN Kirándulás:
2017. február 21. és 26. között kerül megrendezésre.
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Biricz András Mátyás: Két hét alatt megcsináljuk a maradék feladatot és akkor a teljes
programmal már lehet hirdetni az eseményt. Milánóból még nem írtak vissza és a szállás
nincs még meg, de ezenkívül mindent elintéztünk.
Hegedüs Dávid: Majd küldjetek nekem egy költségvetést.

• Német csereprogram:
Az egyik lehetséges helyszín Szeged, és ha lehet látogatást indítani az Eli-Alps-ba szeptem-
berben, akkor felvesszük a kapcsolatot a Szegedi Helyi Bizottsággal a szervezés ügyében.

• MOEV:
November 26-án kerül megrendezésre. Felkértünk három zsűrit és az esemény hirdetése
is megkezdődött.

• Debreceni Hétvége:
Vanó Lilla: Írtam e-mailt a Debreceni Helyi Bizottság elnökének a Debreceni Hétvégével
kapcsolatban, azt a választ kaptam, hogy még nem találtak szállást és hogy pár nap múlva
küldenek majd bővebb információkat.

4. Mafigyelő, médiamegjelenések

Nem volt hozzászólás a napirendi ponthoz

5. Informatikai fejlesztések, honlap
• Informatikai fejlesztések:

Bódai Viktória: Lénárd még nem kaptam jogosultságot a tagosításhoz.
Szánthó Lénárd Lajos: Rendben, elintézem.

• Honlap:
A honlap frissítése folyamatban van az új tisztségviselők bemutatkozásaival és a progra-
mok leírásával.

6. Egyebek
• Hegedüs Dávid: Küldtek e-mailt az M.N.A. Group Kft.-től, hogy ha van rá igényünk,

akkor lecserélik a nyomtatót.

• Hegedüs Dávid: Mennünk kellene a bankba jövőhéten, a jogosultságokat megváltoztatni.
Kiírok egy online szavazást az időpont miatt.

• Hegedüs Dávid: Az Elnökségiknek kellene egy fix időpont, én azt javaslom legyen hétfő 6
óra.
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Hegedüs Dávid 19:00-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2016. november 14.

Hegedüs Dávid Bódai Viktória
Elnök Titkár
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