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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
Nem érkezett új tagosítási kérelem. Az Elnökség úgy döntött december 31-ig kapnak haladékot a
tagság meghosszabítására a tavalyi tagok. Ezután törölve lesznek a rendszerből, és új tagosítási
kérelmet kell leadniuk.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Támogatókat keresünk a CERN Kirándulásra illetve a BSS-re. A megmaradt adó 1%-ra a Helyi
Bizottságok még pályázhatnak.

3. Országos programok
• TISK:

2017. február 10-12 között kerül megrendezésre. A plakát és az esemény leírása végle-
gesítve lett, amint frissítve lesz a honlap a hirdetés is megkezdődik. Néhány előadó nem
tud személyesen részt venni, ezért két vetítő lesz, hogy a diákat is lássák a résztvevők.

Németh Viktória: Legyen plusz egy gép, ha esetleg valaki nem hozna sajátot. Az ese-
ményt, hogy fogjátok hirdetni?
Vanó Lilla: E-mailben ki lesz küldve, Facebookon létrehozunk esemény, az egyetemen
kirakunk pár hirdető plakátátot és a BME-re is átviszünk néhányat.
Németh Viktória: Az esemény idejére kérjetek meg valakit, hogy fotózzon.

• MOEV:
November 26-án került megrendezésre. A zsűri döntése alapján, az eredményhirdetésen
nem lett kiosztva 1. helyezett díj. Közönség díjazott nyereménye pedig könyvutalvány
lesz.

• Ortvay:
December 8-án kerül megrendezésre az eredményhirdetés.

• CERN Kirándulás:
2017. február 21-26 között kerül megrendezésre. Az olaszoktól még nem érkezett válasz,
az előzetes programterv és a költségvetés már kész van.

Sveiczer András: A program szerint 14:00-ra mentek CERN-be, ez miért nem egész na-
pos?
Biricz András Mátyás: Még meg lehet beszélni, hogy egész napra menjünk.
Hegedüs Dávid: Szállás már van Milánóban is és a plakátot is tervezitek, de előbb a tudo-
mányos program legyen meg. Ha az olaszok nem válaszolnak, akkor írjatok az INFN-nek
egy hivatalos e-mail címre. Már el kellett volna kezdeni hirdetni, és februárra már tudnunk
kell a létszámot.
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• BSS:
2017. július 17-23 között kerül megrendezésre. Szállásra több opció is van, de még nincs
végleges. A honlapra felkerült a program beosztás. A legtöbb előadó, aki meg lett ke-
resve, még nem tudja, hogy ráér-e, de már van biztos előadó is, és néhányan még nem
válaszoltak az e-mailre.

Németh Viktória: Jobban kellene hirdetni itthon is, mert tavaly kevés magyar volt.

• Német csereprogram:
Küldtünk e-mailt az Eli-nek egy elérhetőségre, amit a Szegedi Helyi Bizottságtól kaptunk.

Németh Viktória: B verziónak esetleg meg lehet keresni az Atomki-t. A szállás elég
problémás, mert akkor már elkezdődik a tanév, és az egyetem kollégiuma nem nagyon
lesz elérhető.

• Plancks:
Felmerült a 2018-as Plancks szervezésének elvállalása, de az Elnökség elvetette az ötletet.

4. Mafigyelő, médiamegjelenések
A volt médiakoordinátor, Pál Bernadett Diána elvállalta, hogy a lemondása után is befejezi az
általa elkezdett logókat. Ez jelenleg még nem valósult meg és emiatt írni fogunk neki, hogy ha
nem fejezi be bizonyos időn belül, akkor a jelenlegi médiakoordinátor, Sveiczer András átveszi
tőle ezt a feladatot.

5. Informatikai fejlesztések, honlap
• Informatikai fejlesztések:

A régi Mafihe tisztségviselőktől vissza lettek vonva a jogosultságok. A számítógép kisebb
szerelésen esett át a jobb teljesítmény érdekében.

Szánthó Lénárd Lajos: A levlistákat nem használja senki, ezeket kellene fellendíteni.

• Honlap:
A honlap frissítése megkezdődött, de néhány tisztségviselő még nem küldött bemutatko-
zást.

6. Egyebek
Nem volt hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz.

Hegedüs Dávid 20:03-kor lezárta az ülést.
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Budapest, 2016. november 28.

Hegedüs Dávid Bódai Viktória
Elnök Titkár
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